
  



  

  
  
  
  
  

 
 

                          
 
 

 
   

  



 الرسالةملخص 
 :احلمد هللا والصالة والسالم عيل رسول اهللا وبعد

,  دراسة وحتقيق, هـ كتاب احلج٧٥٦تقي الدين عيل بن عبدالكايف  السبكي تل: االبتهاج رشح املنهاج: فموضوع الرسالة 
فيه عيل كثري من مصادر الفقه واعتمد .  احلج والعمرة يف الفقه الشافعي اول وهو يتن. وهذا الكتاب ذو قيمة علمية

وكان . , وغريهم من العلامء كابن املنذر وأبو ثور وغريهم, ثم إنه ينقل عن بقية األئمة األربعةالشافعي ونقل عنها بكثرة 
 .وقسمني. وجعلت البحث مقسام إيل مقدمة              .له منهج فريد وطريقة مجيلة لرتتيب املادة العلمية

  .ذي اتبعته يف التحقيق وخطة البحثواملنهج ال, املخطوطذكرت فيها أسباب اختيار ف:  أما املقدمة
 :عىل أربعة فصولشتمل أما القسم األول في

 )اإلمام النووي(نبذة خمترصة عن صاحب املتن : الفصل األول 
 . ) .املنهاج(نبذة خمترصة عن املتن : الفصل الثاين 

 )السبكي(التعريف بصاحب الرشح : الفصل الثالث 
 )االبتهاج رشح املنهاج(التعريف بالرشح : الفصل الرابع
وط ورش,حكمـه وحكـم العمـرةو , مقدمـة عـرف فيهـا الـشارح احلـجواشتمل كتـاب احلـج عـىل    .التحقيق: القسم الثاين

 ألهـل الزمانيـة واملكانيـةو وتعريفهـا, ثم ذكر املوقيت.واحلج عن امليت, وحج املعضوب والقادر, ورشوط وجوبه, صحته
 , وأفـضل األنـواع,وأنواعه, ثم ذكر اإلحرام وتعريفه.ً ومن جيتازها بدون إحرام ناويا النسك أوال, وحكمها مكة وغريهم

والطـواف ورشوطـه وسـننه , خـول مكـةود. والتلبيـة ومعناهـا وحكمهـا وصـفتها,وصـفته, والشك فيه, والنية يف اإلحرام
وخيـرج هبـم يف , وصفة احلج من اليوم السابع حني خيطب اإلمام ويبني صفة احلـج بمكـة. والسعي ورشوطه وسننه, وآدابه

, وحدودها,وف واآلدابثم اليوم التاسع وهو يوم عرفة وحكمه ووقته وصفة الوق, واملبيت وحكمه, اليوم الثامن إىل منى
ورمـي اجلمـرات ثم الرجوع ليايل منى واملبيت هبا أيـام التـرشيق , مجيع أعامل يوم النحرو, تهواملبيت بمزدلفة وحكمه وصف

وخيـرج قبـل غـروب , لتعجيـل يـوم النفـر األولا و,كامـهأحو, وصفة الرمـي, ويوم النفر األول والثالث ملن تأخريوم القر 
حكـام كـالتخفيف عـن ولـه أ,  ثـم يطـوف للـوداع,ويـستحب التحـصيب, ورمى يوم النفر الثـاينومن تأخر بات , الشمس
, وحدود احلـرم, وذكر حمظورات اإلحرام, وزيارة بعض األماكن,  وزيارة املدينة بعد احلج, واجلمهور أنه واجب,احلائض

 .وكـذا أحكـام الفـوات, ريفـهوأحكـام اإلحـصار وتع, وجـزاء الـصيد, ووادي وج,وصـيد املدينـة, وأحكامه, وخصائصه
 .وفروع أخرى ختم هبا كتاب احلج تتعلق باهلدي وغريه

 .ووضع عالمات الرتقيم,وقمت يف التحقيق بنسخ املخطوط أوال وكتابته وفق القواعد اإلمالئية يف العرص احلارض
ورشح الغريب , مجة لألعالموالرت, وتوثيق املنقول والنصوص الفقهية, ختريج األحاديث النبوية من مصادرها األصيلةو

 .واحلمد هللا رب العاملني.  ثم وضع فهارس مناسبة للكتاب, ريف بمواضع األماكن والبلدانوالتع
 عميد الكلية     املرشف  اسم الطالب  

 بن إبراهيم الرشيمسعود . د  بن عطية الغامديعبداهللا . د  ني الشهريعوض بن حس  
  



In The Name of Allah Most Gracious Most Merciful 
All praise be to Allah and Peace be upon His Massager, to proceed : 
        The title of the research is  : Al-Ebtihaj Sharh Al-Minhaj, by Taqiy Al-Dyn Ali 
bin Abdulkafi Al-Sabki, died in 756 A.H. Chapter :The Pilgrimage , study and 
documentation . This book is of great value which deals with  Hajj and Omrah in the 
jurisprudence  of Al-Shafiey . It depends on lots of resources in the jurisprudence of 
Al-Shafiey and the four  scholars and others like Ibn Al-Munther and Abu Thawr. It 
has a unique way of presenting the scientific knowledge. I divided the research into an 
introduction and two parts. In the introduction, I mentioned  the reasons beyond 
choosing this research , the way I used in authorizing and the plan of the research.                                      
The first section  consists of four chapters:                                                                                                     
Chapter one:  Brief information about the author of the main text ,Al-Imam Al-
Nawawy                           Chapter two : Brief information about the  text ( Al-Minhaj)                               
Chapter three : Identifying the author of the explanation (Al-Sabkie)                                                           
Chapter four :Identifying the explanation (Al-Ebtihaj Sharh Al-Minhaj) 
         The second section : the investigation. The book of Al-Hajj includes an 
introduction about identifying Al-Hajj , its position as well as Omrah ,the conditions 
of its truthfulness ,the conditions of its obligatory, the pilgrimage of the person who 
has the ability to do Al-Haj and the one who cannot do it ,and the pilgrimage about 
the dead person. It talks about Migats, the places where pilgrims put their Ihrams on, 
identifying its meaning , their times , their places for the people living in Makkah and 
the other people who are not living in Makkah, the condition of passing the place of 
Migat without putting Ihram on at the same time has the intention to do Hajj. It talks 
about Ihram; its definition , its kinds and the best of it, the intention in Ihram and 
suspicion in it , its description . It talks about Talpia ; its meaning , its description and 
its position in Al-Hajj . It also talks about the enterance of Makkah , the circle of Al-
Ka'aba and its conditions , the hasten between Al-Safa and Al-Marwa and its 
conditions ,the description of Al-hajj from the seventh day of Thulhija when        Al-
Imam says the speech describing how to do Al-Haj in Makkah and then goes with 
them in the eighth day to Mina to sleep their and then the ninth day which is the day 
of Arafa : its position , its time , the way to stand in Arafa, its borders , the sleep in 
Muzdalifa : its position and description and all what to do at the day of slaughtering  
and the next three days which is called the days of Al-Tashreeq. It talks about 
throwing the stones at the Satan during the days of Al-Hajj : its description , its rules , 
the first exit of Mina where the  throwing must be before the sunset otherwise he must 
stay another day and sleep at Mina and also throw again. Al-Tahseeb is recommended 
and the circle of Al-Ka'aba before leaving Makkah. It talks about the visit to Madinah 
and other places , the borders of Al-Haram and its special position and rules, the rules 
of hunting in the city of Makkah and the valley of Wuj and the punishment of hunting 
, the rules of Al-Ehsar and its description and Also the rules of Al-Fawat and other 
issues the research included.  
          In my research , I copied the original text at first according to the modern 
spelling rules and punctuation , investigating the sayings of our prophet and 
documenting the sayings and texts mentioned, identifying the names , explaining the 
strange meanings, writing about the positions and places mentioned and at the end 
organizing a suitable  index for the book. All praise be to Allah , the Creature of all 
nations 
Name of the student                                                   Supervisor                            The Dean of the collage 
Awadh Hussain Al-Shihry                         Dr.Abdullah Al-Zahrani                      Dr. Saud Al-Shuraim     
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   مقدمة
إن احلمــد هللا, نحمــده, ونــستعينه, ونــستغفره, ونــستهديه , ونعــوذ بــاهللا مــن رشور 
أنفسنا وسيئات أعاملنا , من هيده اهللا فهو املهتد , ومن يضلل فال هادي له, وأشـهد أن ال 

 وصـفيه مـن خلقـه ًهد أن حممـدا عبـد اهللا ورسـوله ,إله إال اهللا وحده ال رشيك لـه , وأشـ
ً وسـلم عـىل مـن بعثتـه رمحـة للعـاملني ورسـوال إىل النـاس لاللهـم صـ, وأمينه عىل وحيـه

أمجعني وحجة عىل املخالفني واملعانـدين, وعـىل آلـه وأصـحابه وأتباعـه بإحـسان إىل يـوم 
 .الدين

 : أما بعـــد 
 ومعـضالته ال تنتهـي, والبـد مـن ٌم, ومسائلهفاحلج هو الركن اخلامس من أركان اإلسال

 خترج النوازل عىل فقههم, وهذا هو موضوع الدراسة, فإن  الرجوع إىل فقه السلف لكي
, ومن ثم ذهب الفقهـاء صىل اهللا عليه وسلممرجعنا فيه بعد كتاب اهللا إىل سنة رسول اهللا 

ضـخم تزخـر بـه املكتبـة ّيصنفون فيه ويفصلون يف مسائله فكان لنا من جراء ذلك تـراث 
الفقهية اإلسالمية, ولكـن ال يـزال الكثـري مـن ذلـك الـرتاث مل خيـرج إىل النـور مـع شـدة 
ًاحلاجة إليه, ولعل من أنفس املخطوطـات إملامـا بموضـوع احلـج واملناسـك ذلـك اجلـزء 
الذي شاء اهللا أن يكون موضع دراستي من الكتاب الذي ألفه علم مـن أعـالم اإلسـالم, 

ي الفقيــه األصــويل اللغــوي اإلمــام تقــي الــدين عــيل بــن عبــدالكايف  الفقيــه الــشافعأال وهــو
, وهو كتاب كبري قدم إىل جملس قسم )االبتهاج رشح املنهاج ( هـ, وكتابه هو ٧٧٦ تالسبكي

ّالدراسات العليا الرشعية وقسم إىل عدة أقسام, واخرتت منها   ).كتاب احلج(ُ
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 أسباب اختيار املخطوط
 : ًقيقا أمور أمهها دفعني إىل اختيار هذا اجلزء من هذا املخطوط النفيس دراسة وحت

 .أمهية املتن وإمامة مؤلفه كام سيأيت −
 شمول الكتاب وعمقه يف بابه حيث إنـه يعـد بحـق موسـوعة فقهيـة ضـخمة متـد  −

ًاملسلم بكل ما حيتـاج إليـه يف جمـال الفقـه وتثـري عقليـة الباحـث وتـسهم إسـهاما 
 .ًملحوظا يف إنامء املكتبة اإلسالمية 

 . ًائل فقهية كثرية جدا يف املناسك إن هذا الكتاب حيتوي عىل مس −
 ـ واختياره , وترجيحه, وتتبع خمالفتـه اهتامم من جاء بعد املؤلف بأقوال ـ السبكي −

 . ً; مما جيعل املطالع لكثرة ذكره يف كتبهم يزداد شوقا إىل مطالعة كتابه واقتنائه 
ًنــه كتــاب معتمــد يف الفقــه الــشافعي, حــوى أقــواال , وأوجــه املــذهب , مرجحــا أ − ً

ًوخمتارا بينها , مقارنا هلا أحيانا مع أقوال املذاهب األخرى , وأصـحاب املـدارس  ً ً
 .املستقلة

 . أن مؤلفه من جمتهدي املذهب الشافعي, بل جمتهد مطلق −
 ونرشه لطلبة العلم, وبالتايل املسامهة ولو بجهد املقل يف إحياء الرتاث اإلسالمي, −

ًخيــرج هــذا الــسفر العظــيم حمققــا حتقيقــا علميــا مــستندا إىل قواعــد التحقيــق  ً ً ً
 .الصحيحة

الرغبة يف التعمق يف دراسة الفقه, واالستزادة منه, ومن وسائل ذلك حتقيق كتـب  −
ُهذا الفن , حتى يوقف عىل خفاياه ودقائقه , فتنموا بذلك امللكة الفقهية , ويت عود ُ

 .عىل فهم وضبط عبارات الفقهاء ومصطلحاهتم 
أن االشتغال بتحقيق كتب الـرتاث, يوقـف املحقـق عـىل علـوم كثـرية, كاحلـديث  −
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 . واألصول واللغة والتاريخ وغريها
ًأن أسهم ما وسعني اجلهد بأن أخلف بعدي علام ينفع اهللا به  − ّ ُ. 
 الشؤون اإلسالمية إلرشاد مشاركتي يف التوعية اإلسالمية يف احلج التابعة لوزارة −

ًاحلجاج وتعليمهم أمور ديـنهم وقـد رأيـت شـدة حاجـة النـاس عمومـا وطـالب 
العلم عىل وجه اخلصوص ملسائل احلج وفروعه الكثرية ووجدت يف هذا الكتاب 

 .البغية لطالب العلم يف تفريع املسائل ودقتها وما تنبني عليه املسائل واألقوال
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 : منهج التحقيق
 . تن املنهاج بني هاللني بخط مميز ثم أذكر الرشح مبارشةأضع م -
ًبذلت ما يف وسـعي إلخـراج الـنص سـليام مـن التحريـف, وحرصـت جاهـدا أن  - ً

 . ًأثبت النص كام أراده املؤلف أو قريبا من ذلك
 .عزو اآليات القرآنية إىل سورها وأرقامها -
 ذلـك يف الـصحيحني أو ختريج األحاديث الرشيفة , واآلثار الواردة , فام كان مـن -

ًأحدمها فإين أكتفي بتخرجيه منهام غالبا , وما مل يكن يف أي منهام فـإين أخرجـه مـن 
أهم كتب احلديث, وأذكـر حكـم العلـامء عليـه مـا أمكننـي ذلـك وأذكـر الكتـاب 
والباب ورقـم احلـديث إن وجـد, واجلـزء والـصفحة, أو الـصفحة فقـط إذا كـان 

لطبعات اجلديدة للكتب الـستة, وإذا خرجـت مـن الكتاب من جزء واحد كام يف ا
 . رشوح احلديث أرشت إىل ذلك وأفعل ذلك للتنويع وللقرب من فقه احلديث

ختــريج اآلثــار الــواردة عــن الــصحابة والتــابعني مــن مظاهنــا إن تيــرس ذلــك وإال  -
 . أذكرها من كتب الفقهاء, وإن تيرس ذكرت من صحح األثر أو ضعفه

 .ً,من مظاهنا وممن نقلها أحيانا من باب زيادة التوثيقتوثيق النصوص الفقيهة -
ُبذلت غاية جهدي ألبني نسبة القول لصاحبه, إن ذكـر ذلـك يف مـصادر املؤلـف,  - ِّ ُ

 .وإال أرشت إليه يف كتب فقهاء عرصه أو من بعده
ًالتعليق العلمي املوجز حني احلاجة,كأن أذكر فرقا أو تعليال أو غري ذلك ممـا أرى  - ً

 .هأمهية ذكر
توثيق ما ذكره املؤلف من مذهب احلنفية, واملالكية, واحلنابلة من الكتب املعتمدة  -

يف كل مذهب, وأوثق ألصحاب املـذاهب املـستقلة مـن كتـبهم; إن وجـدت وإال 
 . فمن كتب اخلالف الفقهي املعتمدة
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يف املراجع أرجع ألكثر مـن طبعـة وال أكتفـي بطبعـة واحـدة; ألين أتنقـل فأضـطر  -
 . سخة التي يف املكان الذي أنا فيهأرجع للن

 .أترجم لألعالم املشهورين وأعزو ذلك للكتب املعتمدة -
يف احلاشية أرتب املراجع عىل حسب التـاريخ إال إذا كانـت املـسألة مـشرتكة فـإين  -

 . ًأذكر مراجع من مذهب الشافعية أوال ثم احلنفية ثم املالكية ثم احلنابلة
ا واو العطف وأكتفي بالفاصلة بخـالف التخـريج أذكر املراجع دون أن أضع بينه -

 . فإين أذكر واو العطف
 . إذا وجدت خطأ يف النص بينته يف احلاشية وذكرت مصدر الصواب -
 .إذا كان هناك مراجع تتشابه يف األسامء فإين أوضحه لكي ال يلتبس بغريه -
 . الكتابإذا مل أجد تاريخ الطبعة أو غريها فإين أكتفي بام أجد من معلومات عن  -
ًاملصنفات التي مجعت بني اآلثار وكالم الفقهاء كاألم إذا خرجت منها حديثا فإين  -

أذكره كام أخرجه مـن كتـب الـسنة األخـرى حيـث أذكـر الكتـاب والبـاب ورقـم 
احلديث واجلزء والصفحة, وإما عنـد توثيـق املـسألة فـإين أذكـر اجلـزء والـصفحة 

 .فقط
 .  أعزوها إىل كتب األصول والقواعدإذا مر قاعدة أصولية أو فقهية فإين -
 . بينت املصطلحات والعبارات الغامضة من مصادرها املعتمدة  -
َّعرفت بالبلـدان التـي ذكرهـا املؤلـف , وذكـرت اسـمها املعـارص مـا أمكـن , مـع  -

 . تشكيلها
وبالرسم العثامين املعتمـد يف مـصحف بني معكوفتني  وضعت النصوص القرآنية  -

ولنـصوص الفقهـاء , " ... ... ... "ث واآلثار أقواس صـغرية املدينة , ولألحادي
 ( ... ... ... ).هاللني 
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 .كتبت النص بالرسم اإلمالئي املعارص  -
 . اعتنيت بضبط األلفاظ التي حتتاج إىل ضبط ما أمكنني ذلك  -
 .اعتنيت بعالمات الرتقيم ونحوها من عالمات االستفهام والتعجب -
 . بعد ذكر رقمها وضعت عناوين جانبية للمسائل  -
 .فرقت يف حرف الطباعة بني متن املنهاج والرشح, واحلاشية -
 :وضعت فهارس عامة وهي  -

 .اآليات القرآنية  
 القولية األحاديث  
 .األحاديث الفعلية واآلثار  
 .األعالم  
 . اإلمجاع 
 والضوابطالقواعد الفقهية  
 .األصوليةالقواعد  
 .الغريب  
 .احليوانات 
 .النباتات 
  .األماكن 
 .املراجع 
 . املوضوعات 
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 خطة البحث
 :مقدمة وقسمني : ينقسم البحث إىل 

 .وتشتمل عىل أسباب اختيار املخطوط وخطة البحث: املقدمة
وســتكون خمتــرصة لكثــرة لوحــات املخطــوط حيــث بلغــت ( الدراســة : القــسم األول

 ).لوحة, وألن الزمالء السابقني استوفوا الدراسة١٣٦
 :ربعة فصولوتشتمل الدراسة عىل أ

 :وفيه مباحث ) . اإلمام النووي(نبذة خمترصة عن صاحب املتن : الفصل األول 
 .اسمه ونسبه ومولده: املبحث األول 
 .نشأته: املبحث الثاين 
 . عرصه: املبحث الثالث 
 .شيوخه وتالميذه : املبحث الرابع 
  .آثاره العلمية: املبحث اخلامس  
 .حياته العملية : املبحث السادس  
 .مكانته العلمية وثناء العلامء عليه : املبحث السابع  
 .وفاته : املبحث الثامن 
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 :وفيه مباحث) . املنهاج(نبذة خمترصة عن املتن : الفصل الثاين 
 .أمهية الكتاب : املبحث األول  
 .منـزلته يف املذهب : املبحث الثاين  
 .نهج املؤلف يف الكتاب م: املبحث الثالث  
 .التعريف بأهم رشوحه: املبحث الرابع  

 
 

 :وفيه مباحث) . السبكي(التعريف بصاحب الرشح : الفصل الثالث 
 .اسمه ونسبه ومولده : املبحث األول  
 .نشأته : املبحث الثاين  
 . عرصه :املبحث الثالث 
 .شيوخه وتالميذه : املبحث الرابع  
 .آثاره العلمية : املبحث اخلامس  
 .حياته العملية:املبحث السادس  
 .مكانته العلمية وثناء العلامء عليه: املبحث السابع 
 .وفاته: املبحث الثامن 
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وفيـه ) . االبتهـاج رشح املنهـاج(التعريف بالـرشح : الفصل الرابع 
 :مباحثستة 

 .دراسة عنوان الكتاب : ولاملبحث األ 
 .نسبة الكتاب إىل مؤلفه : املبحث الثاين  
 .منهج املؤلف يف الكتاب : املبحث الثالث  
 .أمهية الكتاب وأثره فيمن بعده : املبحث الرابع  
 .موارد الكتاب ومصطلحاته : املبحث اخلامس  
 .نقد الكتاب: املبحث السادس  
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 .التحقيق: القسم الثاين
 . متهيد يف وصف املخطوط ونسخه , وبيان منهج التحقيق ويشتمل عىل

ًوأسأل اهللا أن يعفو عن الزلـل والتقـصري, وأن جيعلـه علـام نافعـا خالـصا لوجهـه الكـريم  ً ً
 . ًموجبا لرضوانه العظيم إنه اجلواد الكريم

َّوأشكر اهللا عزوجل عـىل مـامن بـه عـيل مـن نعمـه الكثـرية التـي ال تعـد وال حتـىص ومـن 
ًا, بعد نعمة اإلسالم, نعمة طلب العلم الرشعي ; فللـه احلمـد أوال وآخـرا وظـاهرا ّأجله ً ً
 . ًوباطنا

ً املكرمـة ممثلـة يف قـسم الدراسـات العليـا الـرشعية , بمكة ثم إين أشكر  جامعة أم القرى 
 .ة الرشيعة والدراسات اإلسالمية التي تم فيها تسجيل هذا البحثبكلي

 عبد اهللا بن عطية الغامدي عـىل مـا قدمـه مـن جهـد .د.أوأخص بالشكر والتقدير فضيلة 
ًوتوجيه, ونصح, فجزاه اهللا عني خـري مـا جـزى بـه شـيخا عـن تلميـذه, وبـارك يف علمـه 

 .وعمره, ووفق اجلميع ملا حيبه ويرضاه
أمحــد . د.رشف الــرشيف و أ.د.أٌول لــصاحبي الفــضيلة عــضوي املناقــشة والــشكر موصــ

ً ثم الشكر موصـول أيـضا لكـل مـن أسـهم ,  تفضلهام بمناقشة هذه الرسالةعىل العمري  ٌ
ــة عــىل كتــاب أو مــسألة, وهلــم منــي  ــه, أو إعــارة كتــاب, أو دالل معــي بنــصح, أو توجي

, ودعوة أخرى ادخرها هلـم يف ظهـر الدعوات الصادقة, فأسأل اهللا أن جيزهيم خري اجلزاء
ًوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم تسليام . الغيب بأسامئهم أسامء أبائهم

 . ًكثريا إىل يوم الدين واحلمد هللا رب العاملني



  
١٢ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
 
 
 
 

  الدراسة
 

 :وتشتمل عىل أربعة فصول. الدراسة : القسم األول 
 ) .اإلمام النووي(ب املتن نبذة خمترصة عن صاح:  الفصل األول 
 ) .املنهاج(نبذة خمترصة عن املتن :  الفصل الثاين 

 ) .اإلمام السبكي(التعريف بصاحب الرشح :  الفصل الثالث 
 ) .االبتهاج رشح املنهاج(التعريف بالرشح :  الفصل الرابع 
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 ) .اإلمام النووي(نبذة خمترصة عن صاحب املتن : الفصل األول
 :وفيه مباحث

 :. التمهيد  
 .اسمه ونسبه ومولده: املبحث األول 
 .نشأته : املبحث الثاين  
 عرص املؤلف: املبحث الثالث 
 .شيوخه وتالميذه : املبحث الرابع 
  .آثاره العلمية: املبحث اخلامس 
 .حياته العملية : املبحث السادس 
 .مكانته العلمية وثناء العلامء عليه : املبحث السابع 
.وفاته: املبحث الثامن  
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 :اسمه ونسبه ومولده :  املبحث األول 
ِبن رشف بن مري بـن حسن بن حسني بـن حممـد بـن مجعـة بـن حـزام احلزامـي   هو حييى ِ ِّ ُ

 .)١( احلوراين النووي الدمشقي الشافعي
 :  لقبه

 .)٢(ُلقب بمحيي الدين
 : كنيته

 .)٣( أبو زكريا
 مـن أعـامل , ألن نـوىنـسبة إىل حـوران: نسبة إىل جده حزام, و احلوراين: امياحلز: نسبه

ــوويحــوران ــوى: , والن ــسبة إىل ن ,  مــن أعــامل دمــشق, وحــوران مــن أعــامل حــورانن
ً; ألنه أقـام هبـا نحـوا مـن ثامنيـة و عـرشين عامـا, والـشافعينسبة إىل دمشق: والدمشقي ً :

 . )٤( ًنسبة إىل مذهب اإلمام الشافعي
 :مولده

 .)٥(هـ ٦٣١ يف األوسط من الشهر املحرم سنة ولد النووي

                                                 
 . ٣٦, املنهل العذب الروي ص٣٩حتفة الطالبني ص)١(
 ).٣٩٥\٨(, طبقات السبكي ٤٣حتفة الطالبني ص)٢(
 .٣٥, املنهل العذب الروي ص)٣٩٥\٨(, طبقات السبكي ٣٧حتفة الطالبني ص) ٣(
 .٣٦, املنهل العذب الروي ص٣٩حتفة الطالبني ص ) ٤(
 .٣٦ملنهل العذب الروي صا). ٤٧٧\٢(, طبقات اإلسنوي )٣٩٦\٨(طبقات السبكي ) ٥(
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 :نشأته: املبحث الثاين
ًمنذ نعومة أظفاره وهو حمـب للعلـم, بعيـدا عـن سفاسـف األمـور, حتـى إنـه كـان يكـره  ٌ

ب مع الصبيان , ويبكي إذا طلبوا منه أن يلعب معهـم وهيـرب, وهـذا مـن عنايـة اهللا اللع
تعاىل به, وملا جعله والـده يف الـدكان كـان يـشتغل بـالقرآن, وملـا علـم والـده حمبتـه للعلـم 
ٍوشعر أن لـه مـستقبال طيبـا رعـاه أحـسن رعايـة, فطفـق يغـرس يف فـؤاده منبـع كـل خـري  ّ ُ ًً

الكـريم, فـذهب بـه إىل معلـم الـصبيان, وجعلـه عنـده ليعلمـه وفضيلة, أال وهو القـرآن 
ٍالقرآن, فأخذ يلقنه القرآن شـيئا فـشيئا, فكـان يتلقـاه خـري تلـق بـأذن صـاغية وقلـب واع  ٍ ٍّ ً ً

 .)١(فحفظ القرآن يف صغره, فكانت بداية التوفيق
ً; بلد العلم والعلامء, مـضحيا  إىل دمشقمن نوى ثم إنه بدأ الرحلة يف طلب العلم, فسافر

ببلده ومسقط رأسه ألجـل أن يـالزم أهـل العلـم وينـال مـن علمهـم, ويتفقـه يف الـدين, 
هـ وعمره آنذاك تسع عرشة, ٦٤٩ يف سنةوينذر قومه إذا رجع إليهم, فقدم به أبوه دمشق

, وبقـي نحـو سـنتني, وكـان قوتـه فيهـا جرايـة املدرسـة ال غـري, ّفسكن املدرسة الرواحية
) ّاملهـذب(يف نحو أربعة أشهر ونصف, وحفظ ربع العبادات من ) التنبيه ( فحفظ كتاب 

وجعـل يـرشح  بن عثامن املغريب يف باقي السنة, والزم الشيخ أبا إبراهيم إسحاق بن أمحد
ِويصحح عليه , فأعجب به شيخه , ملا رآه من اشتغاله ومالزمته وعدم اختالطه بالنا ُ س, ّ

ًفأحبه حمبة شـديدة, وجعلـه معيـد الـدروس يف حلقتـه, ثـم يف سـنة  ً ّحـج مـع )  هــ ٦٥١(ّ
 مل يزل يشتغل بالعلم ويقتفي آثـار شـيخه إىل ونزلوا دمشق ) نوى( والده, فلام رجعوا إىل 
ًه بالعلم والعمل, فكان يقرأ كل يوم اثني عرش درسا عىل املشايخ, ّأن توىف, فازداد اشتغال ّ

ــصحيحا  ــا وت ًرشح ــني : ً ــع ب ــا يف اجلم ــذب , ودرس ــا يف امله ــيط , وثالث ًدرســني يف الوس ّ ً
ًالصحيحني , وخامسا يف صحيح مسلم , ودرسا يف اللمع يف النحـو, ودرسـا يف إصـالح  ً ً

                                                 
  .٢٠, اإلمام النووي للدقر ص٣٦, املنهل العذب الروي ص)٣٩٦\٨(طبقات السبكي )١(
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ًل الفقه, ودرسا يف أسـامء الرجال,ودرسـا ًاملنطق, ودرسا يف الترصيف , ودرسان يف أصو ً
ًيف أصول الدين, وكاد أن يشتغل بالطب فرصفه اهللا عنه, وفتح اهللا عليه فتحا عظيام فبلـغ  ً
ــف وصــنف ورشح  ــى درس وأل ــرة حت ــانيني الراســخني يف ســن مبك ــامء الرب ــة العل ٍرتب ٍ

 . )١(واخترص
 .عرص املؤلف: املبحث الثالث

 يف بدايـة القـرن الـسابع, ومتتـاز هـذه الفـرتة بنـوع مـن االسـتقرار,  عاش اإلمـام النـووي
د الـشام قوتـا البغـي ولكنها مع ذلك كانت فرتة عـصيبة, فقـد تظـاهر فيهـا عـىل غـزو بـال

 . )٢(من صليبيني وتتار : والرش والكفر
 :احلياة العلمية

مـن العلـامء يف شـتى  العصور الزاهرة, فقد حفـل بـالكثري  من)القرن السابع(هذا العرص 
 التـصنيف والتـأليف, وتـدريس العلـوم الـرشعية والرحلـة يف طلـب   وكثر.أنواع العلوم

ً ذلـك كلـه, ممـا جعلـه عـرصا لـه أألثـر الكبـري عـىل العلم وتـشجيع اخللفـاء والـوالة عـىل
ــساجد  ــدرس اآلن يف امل ــصنفات ت ــات وامل ــك املؤلف ــي تل ــا ه ــده, فه ــي بع ــصور الت الع

 .)٣( .واجلامعات, وتقتنى يف البيوت
:  يف البدايــة والنهايــة ببغــداد قــال عنهــاومــن املــدارس التــي أنــشئت املدرســة املستنــرصية

ً للمـذاهب األربعـة, وجعـل فيهـا دار حـديث ومحامـا وضع ببغداد املدرسة املستنـرصية(
 واألطعمة واحلالوات والفاكهة مـا حيتـاجون ودار طب, وجعل ملستحقيها من اجلوامك

ًيف أوقاته, ووقف عليهـا أوقافـا عظيمـة حتـى قيـل إن ثمـن التـبن مـن غـالت ريعهـا إليه 
يكفي املدرسة وأهلها ووقف فيها كتبا نفيسة ليس يف الدنيا هلا نظري فكانت هذه املدرسـة 

                                                 
  .٣٠, اإلمام النووي وأثره يف احلديث وعلومه ص٣٨ , املنهل العذب الروي ٤٤حتفة الطالبني ) ١(
 .١٣اإلمام النووي للدقر ص ) ٢(
   .١٣اإلمام النووي للدقر ص)٣(
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 .)١()ًمجاال لبغداد وسائر البالد
  والعادليــةة مدرســة علميــة, منهــا التاجيــة وحــدها أكثــر مــن مائــوقــد أنــشئت يف دمــشق

,  والربانيــة, والنارصيــة والبهنــسية واإلقباليــة والركنيــة والفلكيــة والغدراويــةوالنارصيــة
ً, وغريها, وستة عرش دارا للحديث مثل  والقيمرية واملدرسة اخلرضاءوالنارصية اجلوانية

 بعــد شــيخه  والتــي تــوىل مــشيختها النــووي ودار احلــديث النوريــةدار احلــديث الكامليــة
النابليس, وسبع دور للقرآن, إضافة إىل حلقات العلم الكثرية التي كانت ال تنقطع وإنك 
إذا ما نظرت إىل كتب الرتاجم فستجدها طافحة بـرتاجم علـامء القـرن الـسابع يف خمتلـف 

 .)٢(املباركةالفنون , كام جتد املؤلفات الكثرية العظيمة التي تشهد هلذه النهضة 
وأما املكتبات فكانت من أسباب الثروة العلمية يف ذلك العرص, ومـن تلـك املكتبـات مـا 

 التي أنشأها الوزير مؤيد الـدين حممـد فتحت دار الكتب: (ذكره يف البداية والنهاية بقوله
بدار الوزارة وكانت يف هناية احلـسن ووضـع فيهـا مـن الكتـب النفيـسة بن أمحد العلقمي 
 .)٣() والنافعة يشء كثري

 :وفيام ييل بعض العلامء الذين ازدهر هبم هذا العرص
 . املشهور, صاحب كتاب فتح العزيز فعي الشافعي اإلمام عبدالكريم بن حممد الرا−
 اإلمام العالمة مفتي الشام تقي الدين ابن الصالح عثامن بن عبد الرمحن بن عثامن−

 . الشهرزوري ثم الدمشقيوحمدثها 
 حممد بن حممود بن احلـسن بـن هبـة اهللا بـن حماسـن ابـن النجـار أبـو عبـد اهللا البغـدادي −

 . احلافظ الكبري
 ., صاحب املختارةظ حممد بن عبد الواحد احلافظ ضياء الدين املقديس ابن احلاف−

                                                 
 ).١١٧\١٣(اية والنهاية البد ) ١(
 .١٥, اإلمام النووي وأثره يف احلديث ص)٢٣٩−١١٧\١٣(البداية والنهاية ) ٢(
 ).١٧٢ \١٣(البداية والنهاية  ) ٣(
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 ثـم  الشيخ أبو عمرو بن احلاجب املالكي عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يـونس الروينـي−
 .املرصي العالمة أبو عمرو, شيخ املالكية

يى بن يوسف بن حييى بن منصور بن املعرم عبد السالم الشيخ اإلمام العالمة البارع  حي−
 .الفاضل يف أنواع من العلوم مجال الدين أبو زكريا الرصرصي

 عبدالعظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا بن سالمة بن سعد بن سعيد االمـام العالمـة أبـو −
 .حممد زكي الدين املنذري الشافعي املرصي

 الفقيـه  أمحد بـن عمـر بـن إبـراهيم بـن عمـر أبـو العبـاس االنـصاري القرطبـي املـالكي−
 .املحدث

 الشيخ عز الـدين بـن  عبد العزيز بن عبد السالم بن القاسم بن احلسن بن حممد املهذب−
 . شيخ املذهبعبد السالم أبو حممد السلمي الدمشقي الشافعي

عـثامن بـن أيب بكـر بـن عبـاس أبـو حممـد وأبـو  عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم بـن −
 الشيخ االمام العامل احلـافظ املحـدث الفقيـه املـؤرخ املعـروف بـأيب شـامة القاسم املقديس

 . ومدرس الركنيةةشيخ دار احلديث األرشفي
  الشيخ مجـال الـدين حممـد بـن عبـد اهللا بـن مالـك أبـو عبـد اهللا الطـائي احليـاين النحـوي−

 .صاحب التصانيف املشهورة املفيدة
 صــاحب و العبــاس أمحــد بــن حممــد الربمكــي املعــروف بــابن خلكــان شــمس الــدين أبــ−

 . )١(وفيات األعيان
 
 
 :وفيه فرعان:  وتالميذهويشيوخ النو: املبحث الرابع 

                                                 
 .١٥, اإلمام النووي وأثره يف احلديث ص)٢٧٩ – ١٥٠\١٣(البداية والنهاية )١(
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 :شيوخه: الفرع األول 
لـم, ومـن هنـا كـان  بال شك أن معرفة شيوخ العامل تزيد من الثقة به; إلنه ينقل عـنهم الع

ذكــر شــيوخه مــن املطالــب املهمــة فهنــاك مــن أخــذ عــنهم يف احلــديث والفقــه والتفــسري 
 . واألصول وغري ذلك كام سيأيت بيانه

وسأذكر بعض شيوخه يف كل من العلوم الـرشعية واللغـة, كـام نـص عـىل ذلـك صـاحب 
 :وغريه ممن ترجم لإلمام النووي) حتفة الطالبني (

 :)١( شيوخه يف احلديث: ًأوال 
 . هـ٦٦١ت  عبد الرمحن بن سامل بن حييى أبو حممد األنباري  )١
 . هـ٦٦٢ت  عبد العزيز بن حممد بن عبد املحسن , أبو حممد األنصاري  )٢
 ت , خطيـب دمـشق عبد الكريم بـن عبـد الـصمد بـن احلرسـتاين, أبـو الفـضائل  )٣

 .هـ٦٦٢
 . هـ٦٦٣ت  خالد بن يوسف بن سعد أبو البقاء النابليس  )٤
 . هـ ٦٦٤ت إبراهيم بن عمر بن نرص, أبو إسحاق الواسطي  )٥
  ه٦٦٨ت إبراهيم بن عيسى , أبو إسحاق املرادي األندليس الشافعي  )٦
 . هـ٦٧٢تي  إسامعيل بن إبراهيم بن أيب اليرس, أبو حممد التنوخ )٧
 .  هـ٦٧٨, ت  حييى بن أيب الفتح احلراين , أبو زكريا الصرييف  )٨
 . هـ٦٨٠ت أمحد بن عبد الدائم أبو العباس  )٩

 .هـ٦٨٢ت  عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة, أبو الفرج املقديس  )١٠
 . هـ٦٩٢ت إبراهيم بن عيل بن أمحد بن فضل , أبو إسحاق الواسطي  )١١

                                                 
 . ٥١ املنهل العذب الروي ص,)١٠\٣(, طبقات الشافعية البن قايض شهبة ٦٥حتفة الطالبني ص)١(
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 .هـ٧٤٧ت حممد بن حممد بن حممد, أبو الفضل البكري  )١٢

 :)١(شيوخه يف الفقه: ًثانيا
 . هـ٦٥٠, تلدين املغريب املقديس  إسحاق بن أمحد بن عثامن, أبو إبراهيم كامل ا )١
 عبد الرمحن بن نوح بن حممد بن إبراهيم بن موسى, أبو حممـد الـرتكامين املقـديس  )٢

 . هـ٦٥٤ت الدمشقي 
, ت ّ سالر بن احلسن بن عمر بن سعيد , أبو الفضائل اإلربـيل احللبـي الدمـشقي  )٣

 . هـ٦٧٠
 . هـ٦٧٥, املتـوىف سنة ب الربعي, أبو حفـص اإلربيل  عمر بن أسعـد بـن أيب غـال )٤

 :)٢(شيوخه يف أصول الفقه: ًثالثا 
 عمر بن بندار بن عمر بن عيل بن حممد , أبو الفتح كامل الدين التفلييس الـشافعي  )١

 . هـ ٦٧٢ت 
صائغ                      )٢ ابن ال  محمـد بن عبد القادر بن عبد الخـالق بن خليل ، أبو المفـاخر عـّز الدين الدمشقي، المعروف ب

 . هـ٦٨٣، ت 
 
 

 :)٣(شيوخه يف اللغة العربية والنحو والرصف: ًرابعا 
 . هـ٦٧٢, ت حممد بن عبد اهللا بن مالك , أبو عبد اهللا مجال الدين الطائي اجلياين  )١

                                                 
, املنهـل )١٠\٣(, طبقـات الـشافعية البـن قـايض شـهبة٥٤, حتفة الطـالبني ص)٤٦\١(هتذيب األسامء واللغات للنووي) ١(

 . ٤٣العذب الروي ص
, املنهـل العـذب )٩١١\٢(, طبقات الفقهاء الـشافعيني )١٠\٣(, طبقات الشافعية البن قايض شهبة ٦٠حتفة الطالبني ص)٢(
 .٥٠روي صال
 .٥٠ , املنهل العذب الروي ص٦١حتفة الطالبني ص)٣(
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 .هـ٧١٣, ت عثامن بن حممد بن عثامن, أبو عمر الفخر املالكي التوزري  )٢

 :تالميذه: الفرع الثاين
ون ذلـك ًمن دالئل التوفيق أن هييئ اهللا جل وعال للعامل طالبا يرثون علمه وينرشونه فيك

ًعلام نافعا ينتفع به بعد موته, وقد رزق اهللا اإلمام النووي ٍ تالمذة مـن بقـاع شـتى حفظـوا ً ً
قهم وعــن طريــق غــريهم ه ملــن بعــدهم وتلــك السلــسلة عــن طــريّعلمــه ونــرشوه وورثــو

ل إىل قيام الساعة يتوارثـون العلـم الـذي كانـت بدايتـه مـن مـشكاة النبـوة االزالت والتز
فالصحابة فالتابعني فمن بعدهم, نسأل اهللا جل وعال أن يسلك بنا طريقهم طريـق العلـم 

 . التي هي أيرس الطرق إىل اجلنة
 : )١( عىل ذلك من ترجم له فمن تالمذته كام نص

,  أمحــد بــن حممــد بــن عبــاس بــن جعــوان , شــهاب الــدين األنــصاري الدمــشقي  )١
 . هـ٦٨٢ت

 . هـ٦٩٩ت  أمحد بن فرح بن أمحد , أبو العباس شهاب الدين اإلشبييل اللخمي  )٢
 عيل بن إبراهيم بن داود بن سليامن , أبو احلسن عالء الدين بن العطـار الـشافعي  )٣

 . هـ٧٢٤ت
 سليامن بن هالل بن شبل بن فالح بـن خـصيب اجلعفـري , أبـو الربيـع اهلاشـمي  )٤

 . هـ٧٢٥تاحلوراين 
ت  بـن أيب الـدر  سامل بن عبد الرمحن بن عبد اهللا الشافعي, أبو الغنائم أمني الدين )٥

 .  هـ٧٢٦
  حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة بن عيل , بدر الدين أبـو عبد اهللا  )٦

                                                 
 .٦١, املنهاج السوي ص)٩١١\٢(, طبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري ٩٨املنهل العذب الروي ص) ١(
 



  
٢٢ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 . هـ٧٣٣, تالكناين احلموي  )٧
 إسامعيل بن عثامن بـن عبـد الكـريم بـن متـام , أبـو الفـداء رشـيد الـدين القـريش,  )٨

 .املعروف بابن املعلم , شيخ احلنيفة يف وقته 
 يوســف بــن عبــد الــرمحن بــن يوســف بــن عــيل, أبــو احلجــاج مجــال الــدين املــزي  )٩

 . هـ٧٤٢تالقضاعي الكلبي الدمشقي 
 حممد بن أيب بكر إبراهيم, القايض شمس الدين ابن النقيب الشافعي الدمشقي  )١٠

 .هـ٧٤٥ت
 .  هـ٧٤٨ت  عيل بن أيوب بن منصور , عالء الدين أبو احلسن املقديس  )١١
 .نجم الدين اهلدباين  احلسن بن هارون بن احلسن الفقيه الصالح ,  )١٢



  
٢٣ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 :)١( العلميةآثار النووي: املبحث اخلامس
من الصدقة اجلارية بعد املوت العلم النافع, وتصنيف الكتب من هـذا البـاب, وقـد رزق 

 من ذلك احلظ الوافر فصنف املصنفات واخترص ورشح وحقق ودقـق اهللا اإلمام النووي
يف سن مبكرة, ثم إن اهللا كتب ملؤلفاته القبول بني الناس إىل يومنـا هذا,وهـذه مـن أعظـم 
النعم , وهي تدل عىل صدقه وإخالصه,وسأذكر بعض تلـك املؤلفـات وإال فإهنـا حتتـاج 

 : فمنهاإىل رسالة علمية للتفصيل فيها
 .ُ أجوبة عن أحاديث سئل عنها  -
 وهو مطبوع .  اإلشارات إىل بيان األسامء املبهامت  -
 .  إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق , حمقق باجلامعة اإلسالمية -
 . األربعون النووية , وهو مطبوع متداول -
 . " إنام األعامل بالنيات " : اإلمالء عىل حديث  -
 . اإلجياز يف رشح سنن أيب داود  -
 .  التقريب والتيسري يف معرفة سنن البشري النذير , وهو مطبوع -
 . جامع السنة  -
 خالصة األحكام مـن مهـامت الـسنن وقواعـد اإلسـالم , حمقـق بجامعـة اإلمـام,  -

 .ومطبوع
 .ُ, وكتب له القبول رياض الصاحلني , وهو مطبوع ومشهور -
 . رشح صحيح البخاري , خمطوط -
 املنهاج رشح صحيح مسلم , وهو مطبوع ومشهور واخترصه شفقة عـىل طـالب  -

                                                 
هـ, ذكرهـا يف املنهـل العـذب الـروي ص ٦٧٦, تاريخ االسالم حوادث ووفيات سنة )٢٤٩−٢٤٨\١٣(البداية والنهاية ) ١(

٦٦−٥٦. 
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 . ًالعلم وإال كان مقصده أن يكون مطوال
 . أدب املفتي و املستفتي , وهو مطبوع -
ــشتمل عــىل قواعــد  - ــوع, وهــو كتيــب صــغري ي ــضوابط ,وهــو مطب  األصــول وال

 .قودوضوابط يف الع
 . اإليضاح يف املناسك , وهو مطبوع مشهور وقد استفدت منه يف التحقيق -
 . حتفة الطالب النبيه يف رشح التنبيه , وهو خمطوط -
 . حتفة طالب الفضائل ورؤوس املسائل , وهو خمطوط -
 . تصحيح التنبيه , وهو مطبوع -
 . التحقيق , وهو مطبوع -
 . جزء يف االستسقاء , وهو خمطوط -
 .ة الغنائم , وهو خمطوط جزء يف قسم -
 . دقائق املنهاج , وهو مطبوع -
 .وهو خمطوط.  رؤوس املسائل ,  -
 . روضة الطالبني وعمدة املفتني , وهو مطبوع -
 . رشح الوسيط , وهو خمطوط -
 . الفتاوى , وهو مطبوع -
ثم املجموع رشح املهذب, وصل فيه إىل الربا ثم أكمله اإلمام تقي الدين السبكي  -

وصل فيه إىل كتـاب الربـا فأبـدع : (قال يف البداية والنهاية . , وهو مطبوعاملطيعي
فيه وأجاد وأفـاد وأحـسن االنتقـاد, وحـرر الفقـه فيـه يف املـذهب وغـريه, وحـرر 

, واللغة وأشياء مهمة ال توجد إال فيه وقد جعله احلديث عىل ما ينبغي, والغريب
نخبة عىل ما عن له وال أعرف يف كتب الفقه أحسن منـه عـىل أنـه حمتـاج إىل أشـياء 
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 .)١() كثرية تزاد فيه وتضاف إليه
 . خمترص التذنيب للرافعي , وهو خمطوط -
 . خمترص التنبيه, خمطوط  -
 . مسألة نية االغرتاف , وهو خمطوط -
 .بني وعمدة املفتني , وهو مطبوع, سيأيت الكالم عنه إن شاء اهللا منهاج الطال -
 . األذكار , وهو مطبوع -
 . بستان العارفني , وهو مطبوع -
 . التبيان يف آداب محلة القرآن , وهو مطبوع -
 . الرتخيص يف اإلكرام و القيام , وهو مطبوع -
 . خمطوط. اإلشارات إىل ما وقع يف الروضة من األسامء واملعاين واللغات  -
 . التحرير يف ألفاظ التنبيه , وهو مطبوع -
 . هتذيب األسامء واللغات , وهو مطبوع -
 . طبقات الفقهاء , وهو خمطوط -
 .خمطوط.  خمترص أسد الغابة  -
 . مناقب الشافعي التي ال يسع طالب العلم أن جيهلها , وهو خمطوط -
 

                                                 
 ).٢٤٩\١٣(البداية والنهاية ) ١(
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 :)١( العمليةحياة النووي: املبحث السادس
ًكل من ترجم  للنووي ذكر أنه كان ورعا زاهدا,حافظا, مفتيا, متقنا آمرا باملعروف ناهيـا  ً ً ً ً ً ً

ًم هيابه ويفزع منه, فكان عاملـا ربانيـا, جـادا يف عن املنكر حتى عىل امللوك , بل كان بعضه ً ً
ًطلبه للعلم, مشتغال بالتصنيف بارعا فيه ً. 

ــد : (ويف حتفــة الطــالبني ــدة, أوحــد دهــره وفري ــدة, واملؤلفــات احلمي ــصانيف املفي ذو الت
عرصه, الصوام القوام, الزاهد يف, الدنيا الراغب يف اآلخرة, صـاحب األخـالق املرضـية 

نية, العامل الرباين, املتفق عـىل علمـه, وإمامتـه وجاللتـه, وزهـده, وورعـه, واملحاسن الس
ــات  ــة واملكرم ــات الطافح ــه الكرام ــه, ل ــه, وحالت ــه وأفعال ــيانته يف أقوال ــه, وص وعبادت
الواضــحة, املــؤثر بنفــسه ومالــه للمــسلمني, والقــائم بحقــوقهم وحقــوق والة أمــورهم 

 .)٢() الوة والذكر هللا تعاىلبالنصح والدعاء يف العاملني, وكان كثري الت
 : العلمية وثناء العلامء عليهمكانة النووي: املبحث السابع 

 العلمية ليست مقتـرصة عـىل مـستوى املـذهب  الـشافعي , بـل عـىل مكانة اإلمام النووي
 ألنـه أحـاط بفقـه مستوى مجيع املذاهب, فله القدر بني األئمة من مجيع املـذاهب, وذلـك

املــذاهب وألــف فيهــا وحكــم عــىل األحاديــث, ولــه اختيــارات قــد يوافــق فيهــا املــذاهب 
األخرى وخيالف مذهبه, ثم إن اهللا جعل لـه القبـول فانتـرشت مؤلفاتـه يف أصـقاع الـدنيا 

 .حتى إن العوام يقتنوهنا
,  صححه النوويوأما مكانته يف املذهب فإن املعتمد يف املذهب عند متأخري الشافعية ما

 , والنـوويالرافعـي : فقد أطبق متأخروا الشافعية عىل أن املعتمد ما اتفق عليه الـشيخان 
, نـص عـىل ذلـك عـدد مـن أئمـة  , ثم ما جزم به الرافعـي وإن اختلفا فبام جزم به النووي

                                                 
 ).٣٩٥\٨(هـ, طبقات السبكي ٦٧٦تاريخ االسالم حوادث ووفيات  ) ١(
 .١٤حتفة الطالبني ص ) ٢(
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ّه من أبرز األئمة الذين نقحوا املذهب  الشافعي , فقد قام بجهـد متأخري الشافعية, وألن
 .)١(ضخم يف ذلك

 . وإذا أطلق شيوخ املذهب فهو أحدهم
  ومما يدل عىل مكانته ثناء العلامء عليه وذكرهم له باجلميل 

شيخي وقـدويت إىل اهللا تعـاىل , اإلمـام الربـاين أبـو :  ثناء تلميذه  ابن العطار عليه, فقال −
 , ذو التصانيف املفيدة , واملؤلفات احلميدة , أوحد دهـره , كريا حييى بن رشف النوويز

ــوام  ــصوام , الق ــد عــرصه , ال ّوفري ــدنيا , الراغــب يف اآلخــرة , صــاحب ّ ــد يف ال , الزاه
األخالق الرضية , و املحاسن السنية , العامل الربـاين املتفـق عـىل علمـه وإمامتـه وجاللتـه 
وزهــده وورعــه وعبادتــه وصــيانته يف أقوالــه وأفعالــه وحاالتــه , لــه الكرامــات الطافحــة 

والقائم بحقوقهم وحقـوق والة ُواملكرمات الواضحة , واملؤثر بنفسه وماله للمسلمني , 
 .)٢()أمورهم بالنصح والدعاء يف العاملني, وكان كثري التالوة والذكر هللا تعاىل

 زمانه يف الـورع والعبـادة والتقلـل وخـشونة العـيش واألمـر وكان أوحد: (وقال الذهبي 
 .)٣() باملعروف

شيخ اإلسـالم, أسـتاذ املتـأخرين , وحجـة اهللا عـىل الالحقـني, و : (ويف طبقات السبكي 
ً سيدا وحصورا − رمحه اهللا −الداعي إىل سبيل السالفني, كان حييى ً, وليثا عـىل الـنفس )٤(ً

ًهصورا , وزاهدا مل يبال بخراب الدنيا إذا صري دينه ربعا معمـورا , لـه الزهـد والقناعـة ,  ً ً ًّ ُ
ة عىل أنـواع اخلـري, ال يـرصف سـاعة ومتابعة السالفني من أهل السنة واجلامعة , واملصابر

ًيف غري طاعة, هذا مع التفنن يف أصناف العلـوم, فقهـا ومتـون أحاديـث, وأسـامء رجـال, 
                                                 

 ).٦٥\١(حتفة املحتاج البن حجر اهليتمي ) ١(
 .٣٨حتفة الطالبني ص) ٢(
 . هـ٦٧٦تاريخ االسالم حوادث ووفيات سنة  ) ٣(
 ). ٦٩٨\١(س, واحلصور الذي ال يشتهي النساء وال يقرهبن, غريب احلديث للخطايب من احلرص وهو احلب: ًحصورا ) ٤(
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 . )١()ًولغة وتصوفا, وغري ذلك 
وهـو حمـرر املـذهب ومهذبـه ومنقحـه ومرتبـه, سـار يف اآلفـاق : (ويف طبقات اإلسـنوي 

...... يف العـامل حملـه وقـدره, صـاحب التـصانيف املـشهورة املباركـة النافعـةِذكره, وعـال 
ٍوكان عىل جانب كبـري مـن العمـل, والزهـد, والـصرب عـىل خـشونة العـيش, وكـان كثـري 
ًالــسهر يف العبــادة والتــصنيف, آمــرا بــاملعروف ناهيــا عــن املنكــر, يواجــه بــه امللــوك فمــن  ً

 .)٢()ني, عليه سكينة ووقاردوهنم, ابتدأ يف التصنيف يف حدود الست
وقد كان مـن الزهـادة والعبـادة والـورع والتحـري واالنجـامح : ( قال يف البداية والنهاية 

عن الناس عىل جانب كبري ال يقدر عليه أحد من الفقهاء غـريه, وكـان يـصوم الـدهر وال 
  االقبالية جيمع بني إدامني وكان غالب قوته مما حيمله إليه أبوه من نوى وقد بارش تدريس

ووىل مــشيخة  دار احلــديث و الركنيــة وكــذلك نــاب يف  الفلكيــة نيابــة عــن ابــن خلكــان 
 وكان يأمر باملعروف وكان ال يضيع شيئا من أوقاته وحج يف مدة إقامته بدمشقاألرشفية 

 .)٣() وينهى عن املنكر للملوك
شيخ اإلسالم بال نزاع, وبركة األنام بال دفاع القطب الرباين, : (ويف سلم املتعلم املحتاج 

) حمي الدين رشف اإلسالم حيي بن رشف بن مرة بن احلـسن النـواوي :والعامل الصمداين
)٤( . 

 لـه, وأذكـر منهـا مرثيـة واحـدة ًثم إن املراثي التي قيلت فيه كثرية جدا ذكرهـا مـن تـرجم
 : قال ,لبعض فضالء احلنفية فقط

                                                 
 ).٣٩٥\٨(طبقات السبكي ) ١(
 ) .٤٧٧\٢(طبقات األسنوي) ٢(
آلن اإلمام النووي حمدث, وال خيفى عليه : ً, وما ذكره عنه من صيام الدهر ال أظنه صحيحا)٢٧٨ \١٣( البداية والنهاية  ) ٣(

ًهر, ولعلـه كـان يـصوم يومـا ويفطـر يومـا ونحـو ذلـك, وإال فـإن الظـن بـه أال خيـالف األحاديـث الـرصحية حتريم صـيام الـد ً
 . . الصحيحة

 ).١٠١\١(سلم املتعلم املحتاج  ) ٤(
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 ٌمــصــاب أصـاب القلب واجلفن أرقا  
ْأســــرهـــِم ورز تــغــشى الـــمسلمني ب

رامـي الـسـهام ومل يكـن  الــلـقـد سـدد
ًوب األرض رشقا ومغربـًا ٌوخطب جي

ه هَوعــم جــميــع ألرض مــن كل وجـ
ًومــادت نـــواحي األرض حزنا بأهلها  َ
وضـاق الفـــضاء الرحب حتى لقد غدا 

وقد حكــمـت أيدي املنون بمن كسى 
 عصمة ومــن كــان لــلـــدين احلنيــفي

ًومن كان حــلــيـــا لــلزمـــان وأهــلــه 
ًلــقــد كـــان ركــنـــًا لــلشــريعــة مـانعا 

ًوغيثا األهل الرشد يف املحل هـاطال  ً
 ًونورا لدين اهللا يــهــــدى ذوى العـمـى
ٍوغــضـبا يصـون الرشع من كل ملحد  ْ ً 
 فقد أضحت األقطـــــاب والكون كله

هد والــجـــود والـبــهاء  واقفر ربع الز
ًرثـــيـــتــــك ال أنـــى ظــنـــنــتك ميتا 
ٍوكم ميت أحـــيـــيته بـــعـــد مـــوتـــه 
وكم غامض أوضحت للناس غمضة 
ًوكـــم شــق األســـمـــاع درا ولـؤلؤا 

ًبـــلـــفـــظ يــفـــوق املاء منه عذوبة 
 فقره ومـــفـــتقر لـــلــعــــلم أغـــنيت

وحـــيــران يف قفــر من العني بلقع وكــم 

َوخطب أتى بالزن والصرب فوقا   ٌ َ
ْوســهم إىل عــني الرشيعة فوقا  ُ َ ُ َ
ليخطئ به سهم املنون مفـــوقا 

َوأشام  وأغرقا       البالد      يف قطعَ
خص  من دون األقاليم حلقا وإن 

ِوكادت  قلوب اخللق أن تتمزقا  ْ
ٍكسم خياط أو من السم أضيقا  َّ ُ
ًعىل الدين والدنيا مجاال ورونقا  ً

يرد العدى عنه وللعني بوبقا 
ِوعقد نظام العلم واحللم والتقا  ِ ِ

ًمصاب به اإلسالم طوعا ومسقفا  ً
ًأهل الضاللة مصعقا ًوصوتا عىل 

ًوباإلمتام يف سامه الرشع رشقا 
ًوباغ صقيال مايض احلد مطلقا  ً

َفرى هامة اخلطب اجلسيم وفرقا  َ
لفقدك حمي الدين تبدى سابقا 

 وربح احلجى والنسك والدين والتقا
فكيف وإحياء العلوم هو البقا 

 واحذقا  ًفأصبح أبدا للصواب
ِاملحققا وإن كان قد أعيا اإلمـام ُ 

............................... 
املنمقا بل اللؤلؤ الرطب األنيق 

 ًفأضحى غنيا بعد ما كان مملقا 
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  .١٨٥, املنهل العذب الروي ١١٩حتفة الطالبني ص) ١(

ٍفاجـــر قـــد راضـــه بتــلـــطف أبـــا 
 ٌزكــــريـــا ألـــيس لــلــمرء ملجأ فـــكـــل

وإن طـــالت جــريــدة عمره أيـحيى لو 
َّأن املوت يثنيه عــــن فتى ومــَا مـــد  ُ ً

َصــرف الدهر نحوك باعه فكــم مــوطن  ْ ْ َ
 ًمت فيه جماهداقد

 لئن كان قد وارى الثرى حسن خلقه 
ًوكيف يوارى الرتب علام غدا به  َ ِ ُ 

ْفطوبى لقرب ضمه فلقد غدا َ َّ ْ ِ 
ً ســقـــى قـــبـــره صــوبـا غامما ورمحة ًً 

 هداه إىل سيل الرشاد وطرقا 
 افعوض عن ذاك الفجور به تق

َيرد الردى عنه  ََ  فيلقا      جر      ُ
  سيصبح يف درج املنون حمققا 

ْثبات جنان ال نثنى عنك أخرقا  َ ِ
َوالصم جنبيك ْ ُ الصفيح مطبقا َ ُ

وطرف الردى فيه إليك حمدقا 
 التخلقا    يواري     فغري مطيق أن

ّعىل سعة صدر البسيطةضيقا َِ َ 
 َوالبقا   ُ يباهى يف دار املقامة 

 )١( عنه أغدفـاأقلعا أن قـــد قيل إذا 
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ًالء حـسنا بـىل بـأبعـد أن ٦٧٦من رجب سنة ٢٤تويف رمحه اهللا يف  :وفاته : املبحث الثامن  ً
يف العلم وجاهد يف طلبه ونرشه وتعليمه والدعوة إليه والصرب عىل األذى فيه, ودفن بعـد 

 .)١(ًعاما٤٥ذلك يف تلك القرية التي ولد فيها وكان عمره حني ذاك 
ًولكن هذا العمر جعل اهللا فيه من الربكات واخلريات ماقرت به العيون وكان ثمـرة طيبـة  ً

 .ين, فنقصت األرض من أطرافها بفراقهنال منها القايص والدا
 

 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٨٣, املنهل العذب الروي ص)١٠\٣(طبقات الشافعية البن قايض شهبة  ) ١(
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 ). املنهاج (نبذة خمترصة عن املتن : الفصل الثاين 
 :وفيه مباحث

 
 .أمهية الكتاب : املبحث األول 
 .منـزلته يف املذهب : املبحث الثاين 
 .منهج املؤلف يف الكتاب : املبحث الثالث 
 . يهالتعريف بأهم األعامل عل: املبحث الرابع 
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 :أمهية الكتاب :  املبحث األول 
 )منهاج الطالبني وعمدة املفتني ووجهة املستفتني (كتاب املنهاج 

 : أمهيته
 .الدقة يف اإلختصار -
 . أنه ملخص لكتب املذهب الشافعي -
 .يف كونه متن من متون املذاهب املتبوعة -
 .ٍاالعتامد عليه يف الفتوى يف كثري من البلدان -
 .حسن ترتيبه -
ًاالهتامم به رشحا ونظام وخترجيا ألحاديثه كام سيأيت - ًً. 
 .كثرة من حفظه -
 .ما جعل اهللا له من القبول -
 .أن مؤلفه من أكرب علامء الشافعية كام سبق -
 .سهولة عبارته -
 . كثرة أدلته, حتى ألفت املؤلفات يف خترجيها واحلكم عليها, كام سيأيت -
 : ُأنه مسند إىل املؤلف, وهذا هو السند -
حفظه اهللا , أنه يرويه من طريـق الـشيخ خالد بن عبدالعزيز اهلويسني : خربين الشيخ أ

أرويـه : ما نـصه) أعني الشيخ حممد أمني اهلرري( , والذي يقول حممد أمني اهلرري : 
عن شيخه السيد بكري , عن الشيخ حممد عيل املالكي مد ياسني الفادين عن الشيخ حم

عـن احلـافظ أيب احلجـاج يوسـف بـن ًبسنده آنفا يف خمترص املزين إىل الـرساج البلقينـي 
 . رمحه اهللالنووي حييى بن رشفم ا ملفه اإل, عن مؤعبد الرمحن املزي 

  :منزلته يف املذهب: املبحث الثاين
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, وإن اختلفـا والنـوويالرافعـي :  املعروف أن املعتمد يف املذهب ما اتفق عليه الـشيخان
 .)١(, ثم ما جزم به الرافعي فبام جزم به النووي

اعلم أن املعتمد يف املذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليـه ) : حاشية إعانة الطالبني(ويف 
 , فام رجحه األكثر , فـاألعلم , فـاألورع , قـال  , فالرافعيالشيخان, فام جزم به النووي

 .)٢()هذا ما أطبق عليه حمققوا املتأخرين والذي أوىص باعتامده مشاخينا: شيخنا
اعلم أنه حصل االتفاق بني األئمة األعـالم مـن الـشافعية ):( سلم املتعلم املحتاج (ويف 

, فـإن وجـد عىل أن املعتمد ما اتفق عليه الشيخان, فإن اختلفا فاملعتمـد مـا قالـه النـووي
مـا مل جيمـع املتـأخرون عـىل أن مـا :  فهو املعتمد, وحمل هذاترجيح دون النوويللرافعي 

ٍقااله سهو, وإال فاملعتمد حينئذ ما رحجـه املتـأخرون, فـإن مل يتعـرض الـشيخان لـذلك  ٌ
ملتقدمــة ال يعتمــد عــىل يشء منهــا إال بعــد الفحــص والتحــري حتــى فالكتــب ا.. احلكــم

 . )٣()يغلب عىل الظن أنه املذهب
وهـو كتـاب جليـل مـن ) :( سـلم املـتعلم املحتـاج (ولذلك أثنى عليه أهـل العلـم, ففـي 

أحسن خمترصات الشافعية, مل تسمح بمثلـه القـرائح فهـو العلـم الـذي هيتـدي بـه سـالك 
الب, واإلمام الذي يتعني االقتداء به; إذ كان أفقـه مـن كثـري مـن سبيل علم الفقه من الط

كتب األصحاب, فـال شـك أن اتباعـه هـو العـدل, ألن خمتـرصه رمحـه اهللا تعـاىل أتـى فيـه 
 .بالعجب العجاب, وبكل ما يستعذب ويطاب

أودعه املعاين الغزيرة باأللفاظ الوجيزة, وقرب املقاصد البعيدة بـاألقوال الـسديدة, فهـو 
ساجل املطوالت عىل صغر حجمه, ويبـاهي املختـرصات لغـزارة علمـه, وهللا در القائـل ي

                                                 
 ).١٣٢\١(سلم املتعلم املحتاج )١(
   ).٣٨٥\٤(حاشية إعانة الطالبني ) ٢(
 ).١٣٢\١(سلم املتعلم املحتاج  ) ٣(
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 :حيث يقول فيه 
 كاملنهاج  اخترصوه اميأتوا ب                         قد صنف العلامء واخترصوا فلم
 األمواج بالتـرجيح عند تالطم                             مجع الصحيح مع الفصيح وفاق

 كالعجاج         بحران           حربان بل                 وفيه مع النواوي الرافعيمل ال 
 خــســف ومـــن غـــبــن وسـوء مزاج مــن                 مــن قــاســه بــســواه مــات وذاك

 : اآلخروقول
 رشيعة والفتاوي بتصحيح ال                                    حوى يف الرشح منهاج النواوي 

 يزيد عىل رواية كل راوي                                                     كتاب ال يعادله كتاب 
ــصار ــا باخت ــات يف الفحــاوي                                            ًروى ســبعني ألف ــن كامن ــم م  وك

 )١(وحاويـهـــو يـــكــفيك عن بحرفــ                   درســه يف كـــل حــيـــنفحسبك 
ًومل يزل كل من العلـامء واألئمـة األعـالم قـديام وحـديثا مـذعنا لفـضل  املنهـاج املـذكور,  ً ً

 .)٢(ًومشتغال بإقرائه, فاإلقراء فيه مقدم عىل غريه عند كثري من أويل الفضل
  

  
  
 

                                                 
 ).١٠١\١(سلم املتعلم املحتاج  ) ١(
 ). ١٠٥\١(سلم املتعلم املحتاج  ) ٢(
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 ):املنهاج ( يف الكتابمنهج النووي: املبحث الثالث
وقــد أكثـر أصـحابنا رمحهـم اهللا مــن التـصنيف مــن املبـسوطات : (ذكر منهجه فيه فقـال

رمحـــه اهللا ذي قاســـم الرافعـــي لإلمـــام أيب ال) املحـــرر: (واملختـــرصات, وأتقـــن خمتـــرص
التحقيقات, وهو كثري الفوائد, عمدة يف حتقيق املذهب , معتمد للمفتـي وغـريه مـن أوىل 
الرغبات , وقد التزم مصنفه رمحه اهللا أن ينص عىل ما صـححه معظـم األصـحاب, ووىف 

مه, وهو من أهم أو أهم املطلوبات , لكن يف حجمه كرب يعجز عن حقه أكثر أهـل بام التز
العرص إال بعض أهل العنايات, فرأيت اختصاره يف نحـو نـصف حجمـه ليـسهل حفظـه 

 :  من النفائس املستجادات− إن شاء اهللا تعاىل −مع ما أضمه إليه 
 .وفات التنبيه عىل قيود يف بعض املسائل هي من األصل حمذ:  منها
إن −مواضع يسرية ذكرها يف املحرر عـىل خـالف املختـار يف املـذهب كـام سـرتاها :  ومنها

 . واضحات −شاء اهللا تعاىل 
ًإبدال ما كان من ألفاظه غريبا , أو مومها خالف الـصواب بأوضـح وأخـرص منـه : ومنها ًُ

 . بعبارات جليات 
 .تب اخلالف يف مجيع احلاالتبيان القولني والوجهني والطريقني والنص, ومرا: ومنها

, فمن القـولني أو األقـوال , فـإن قـوي اخلـالف , )يف األظهر أو املشهور : ( فحيث أقول
 ) .املشهور ( , وإال فـ ) األظهر : ( قلت 

, فمن الـوجهني أو األوجـه , فـإن قـوي اخلـالف , )األصح أو الصحيح : ( وحيث أقول
 ) .الصحيح ( , وإال فـ )األصح : ( قلت

 ., فمن الطريقني أو الطرق )املذهب : ( وحيث أقول
 , ويكـون هنـاك وجـه ضـعيف − رمحه اهللا −, فهو نص الشافعي )النص : ( وحيث أقول
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 .أو قول خمرج 
, فاجلديـد ) يف قول قديم (  أو ) القديم (  , فالقديم خالفه , أو ) اجلديد : ( وحيث أقول

 .خالفه 
 . , فهو وجه ضعيف, والصحيح أو األصح خالفه)وقيل كذا : (  وحيث أقول
 ., فالراجح خالفه )ويف قول كذا : (  وحيث أقول

َمــسائل نفيــسة أضــمها إليــه ينبغــي أن ال ْخيــىل الكتــاب منهــا , وأقــول يف أوهلــا : ومنهــا ُ :
 ).واهللا أعلم : ( , ويف آخرها)لتق(

, فاعتمدها , فال بـد منهـا , وكـذا ) املحرر(وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها عىل ما يف 
وغريه من كتب الفقه , فاعتمده , فإين حققتـه ) املحرر(ما وجدته من األذكار خمالفا ملا يف 

 .من كتب احلديث املعتمدة 
ّوقد أقدم بعض مسائل الفصل ملناسـ . )١(بة أو اختـصار , وربـام قـدمت فـصال للمناسـبة ُ

 . يف مقدمة املنهاج انتهى كالم النووي
 

                                                 
    .٦٦ – ٦٤منهاج الطالبني ) ١(
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 .ض األعامل عليهالتعريف ببع: املبحث الرابع 
 :متهيد

ٍكتاب بعض علامء الشافعية مابني شارح وخمترص وحمش ومنكت, منهـا مـامل الاعتنى هبذا 
يكتب له البقاء, ومنها ما مل ير النور حتى اآلن, فهو يرزح يف ركام املخطوطات, ومنها ما 

 .)١(هو مطبوع متداول
 :)٢(الرشوح:  الفرع األول

ــو املعــايل حممــد بــن عــيل بــن عبــد  الــرساج الوهــاج يف إيــضاح امل - نهــاج الكــامل أب
 .هـ٧٢٧بن الزملكاين الدمشقي ت  الواحد

ّ االبتهاج رشح املنهاج رشحه الشيخ تقي الدين أبـو احلـسن عـيل بـن عبـد الكـايف  -
 كتابتـه إىل الطـالق, وهـو الكتـاب هـ, لكنه مل يكمله, بل انتهـت٧٥٦ت السبكي 

, املتـوىف سـنة الذي أقوم بتحقيقه مع الزمالء, ورشع ولده البهاء أبـو حامـد أمحـد 
ً, يف إكامله , فامت قبل أن يتمه أيضا) هـ ٧٧٣( ّ. 

 نكت املنهاج اإلمام العالمة شـهاب الـدين أمحـد بـن لؤلـؤ املعـروف  الرساج عىل -
يف تــسعة . , مكتبــة الرشــدهـــ, حققــه أبــو الفــضل الــدمياطي ٧٦٩بــابن النقيــب 

 . جملدات
يف توضيح املنهاج لإلمام بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا الدمـشقي  الديباج  -

 . وهو مطبوع. هـ٧٩٤ت
ورشحــه الـشيخ رساج الـدين أبــو )ه الكبـريرشحـ( جـامع اجلوامـع رشح املنهــاج  -

                                                 
 .١٦مقدمة املنهاج ص ) ١(
, وبعضها ذكـره يف )١٠٨ −١٠٦\١(, وسلم املتعلم املحتاج ٨٠ − ٧٢لعذب الروي صذكرت رشوح املنهاج يف املنهل ا) ٢(

 .معجم املؤلفني وغريه



  
٣٩ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 .هـ٨٠٤ت حفص عمر بن عيل بن امللقن 
 حفـص عمـر بـن الشيخ رساج الدين أبو) رشحه املتوسط(  العمدة رشح املنهاج  -

 .هـ٨٠٤عيل بن امللقن 
الشيخ رساج الدين أبو حفص عمـر بـن عـيل بـن )الصغري( العجالة رشح املنهاج  -

 .هـ٨٠٤امللقن 
, املتـوىف  رشح املنهاج الشيخ كامل الدين حممد بن موسى الدمريي  النجم الوهاج -

 .وهو مطبوع متداول. هـ٨٠٨سنة 
هــ واختـرصه ٨٧٣ ت  قوت املحتـاج  شـهاب الـدين أمحـد بـن محـدان األذرعـي  -

 .هـ٨٠٨ت شمس الدين حممد بن حممد الغزي 
 اإلمام أبو الفتح حممد بن أيب بكر املراغي  املرشوع الروي يف رشح منهاج النووي -

 . هـ٨٥٩ت املدين الشافعي 
ت عبـد . هــ٨٦٤ ت  كنز الـراغبني رشح منهـاج الطـالبني  جـالل الـدين املحـيل  -

 .هـ دار الكتب العلمية١٤٢٢, ١طاللطيف عبد الرمحن 
 .هـ٨٧٣ ت  الغنية  شهاب الدين أمحد بن محدان األذرعي  -
 بداية املحتاج يف رشح املنهاج  بدر الدين أبو الفضل حممـد بـن أيب بكـر املعـروف  -

 .هـ٧٤٨ تبابن شهبة األسدي 
 اإلرشاد يف رشح املنهاج  بدر الدين أبو الفضل حممـد بـن أيب بكـر املعـروف بـابن  -

 . هـ٧٤٨ ت شهبة األسدي 
 كفاية املحتاج إىل توجيه املنهاج , وهو يف تصحيح املنهاج أليب بكـر بـن أمحـد بـن  -

هــ حيقـق يف جامعـة أم ٨٥١ت حممد بن عمر بن حممد ابن قايض شهبة الدمـشقي 
 . القرى
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 مغني الراغبني يف رشح منهاج الطالبني , أليب عبد اهللا حممد بـن عبـد اهللا بـن عبـد  -
,  الـشلوي هـ ت بندر بـن هويـصني٨٧٦ت الرمحن املعروف بابن قايض عجلون 
 .هـ١٤٢٤رسالة ماجستري , جامعة أم القرى, 

: هــ قيـل٩٥٩ ت رشح منهاج الطالبني  إبراهيم بن أيب القاسم بن عمر احلكمـي  -
 . عجائبيف مئة كراسة , وأودعه غرائب و

 حتفة املحتاج برشح املنهاج  شهاب الدين أيب العباس أمحد بن حممـد بـن عـيل ابـن  -
 ٢دار الكتـب العلميـة ط هــ حققـه عبـد اهللا حممـود عمـر ٩٧٤ ت  حجر اهليتمي 

 .وهو مطبوع متداول . هـ أربعة جملدات١٤٢٦
ين ألفــاظ املنهــاج  شــمس الــدين حممــد بــن أمحــد  مغنــي املحتــاج إىل معرفــة معــا -

 . وهو مطبوع متداول. هـ٩٧٧ اخلطيب الرشبيني 
 هناية املحتاج إىل رشح املنهاج رشحه شمس الدين حممد بن أمحد بن محـزة الـرميل  -

 .هو مطبوع متداول. هـ١٠٠٤, ت 
 :)١( خمترصات املنهاج: الفرع الثاين

   املنهاج  أبو حيـان حممـد بـن يوسـف األندلـيس  الوهاج يف اختصار املنهاج خمترص -
 .هـ٧٤٥ثم املرصي ت 

 . كنز املحتاج إىل إيضاح املنهاج  شمس الدين حممد بن حممد األسدي الغزي  -
 . الرساج الوهاج يف حل املنهاج  شمس الدين حممد بن حممد األسدي الغزي  -
ورشح خمتـرصه ذلـك  منهج الطـالب شـيخ اإلسـالم القـايض زكريـا االنـصاري  -

فـتح الوهـاب إىل رشح (ًبرشح ممزوج جـدا أتـى فيـه بالـدليل والتعليـل, وسـامه بــ
 ).منهج الطالب 

                                                 
 ).٢٧٩\٩(, طبقات السبكي ٩٢و٨٥, اخلزائن السنية ص)١٠٦ \١(سلم املتعلم املحتاج  ) ١(
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 :التنكيت عليه: الفرع الثالث
بـن  الربهان إبـراهيم بـن التـاج عبـد الـرمحن بـن إبـراهيم بعض غرض املحتاج , 

 .هـ٧٢٩تالفركاح 
ً جالل الدين البلقيني عمر بن رسالن رساج الدين البلقينـي كتـب عليهـا نكتـا , لكنهـا مل 

 .)١(تكتمل , بل وصل إىل اجلراح
 : الدقائق والتعليقات: الفرع الرابع

 ., وهو مطبوع متداول دقائق املنهاج اإلمام النووي
 : ثهختريج أحادي: الفرع اخلامس

 حتفــة املحتــاج إىل أدلــة املنهــاج وهــو ختــريج ألحاديــث املنهــاج الــشيخ رساج الــدين أبــو 
ــن امللقــن  ــن عــيل اب ــاين . هـــ ت ٨٠٤ت حفــص عمــر ب ــن ســعاف اللحي ــد اهللا ب  ١طعب

 . هـ دار حراء للنرش والتوزيع١٤٠٦
 :العناية بتصحيحه:  الفرع السادس

الربـع هــ أكمـل منـه ٨٠٥ت عمر بن رسالن البلقينـي ًتصحيحا رساج الدين كتب عليه 
 .األخري, ووصل إىل ربع النكاح, و مل يكمل

  إرشاد املحتاج إىل توجيه املنهاج  البدر أبو حممد بـن أيب بكـر ابـن قـايض شـهبة األسـدي 
 . هـ٨٧٤ت 

 .)٢( هـ ٨٧٦ ت قايض عجلون  تصحيح املنهاج  أبو الفضل حممد بن عبد اهللا ابن 
 :)٣(العناية بنظمه: الفرع السابع

نظمه الشيخ شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الكريم بن رضوان املوصـيل 
                                                 

  .٧٥ − ٦٧املنهل العذب الروي ص)١(
 ).١٨٧٥, ١٨٧٤\٢(كشف الظنون )٢(
 .٧٧ – ٧٦ صاملنهل العذب الروي)٣(
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 .  هـ٧٧٤ت
ونظمـه القايض شمس الدين أبو عبـد اهللا حممد بن عثامن الزرعـي املقـديس , عـرف بـابن 

 . هـ ٨٠٧ت قرموز 
ف  وجهة املحتاج ونزهة املنهاج نظم لفرائضه للشيخ نارص الدين حممد بن حممد بن يوس

 هـ٧٨٠ت املعروف بابن سويدان 
هــ ١٢٩٢و نظم أبواب املنهاج  وجدته يف مقدمة خمطوط املنهاج ويف آخره مكتوب سـنة 

رمحه اهللا اجلامعة اإلسالمية , وكان أمحد بن مرعي العمري . واملخطوط يوجد يف مكتبة د
 .يفتي منه قبل حوايل مخسني سنة يف قريتي وما حوهلا) عبدا هلادي العمري (جده 

 :)١(العناية بأبواب منه: الفرع الثامن
 رشح فـرائض املنهـاج الـشيخ  منبع االبتهاج يف رشح فرائض املنهاج والسبيل الوهاج يف

 . ّعز الدين حممد بن أيب بكر بن مجاعة 

                                                 
 .٧٧املنهل العذب الروي ص)١(
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 ) .اإلمام السبكي (التعريف بصاحب الرشح : الفصل الثالث
 :وفيه مباحث

 .اسمه ونسبه ومولده : املبحث األول  
 .نشأته : املبحث الثاين  
 .عرصه: املبحث الثالث 
 .شيوخه وتالميذه : املبحث الرابع  
 .آثاره العلمية : املبحث اخلامس 
 .حياته العملية : املبحث السادس  
 .نته العلمية وثناء العلامء عليه مكا: املبحث السابع  
 .وفاته : املبحث الثامن  
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  .اسمه ونسبه ومولده: املبحث األول
عــيل بــن عبــد الكــايف بــن عــيل بــن متــام بــن يوســف بــن موســى بــن متــام, : اســمه: ًأوال

ــرىء,  ــرس, املق ــه, املحــدث, احلافظ,املف ــام الفقي ــشيخ, اإلم ــصاري, اخلزرجــي , ال األن
 النحــوي, اللغــوي, األديــب, احلكــيم, املنطقــي, اجلــديل, اخلــاليف, األصــويل, املــتكلم,

النظار, شيخ اإلسالم قايض القضاة تقـي الـدين أبـو احلـسن بـن القـايض زيـن الـدين أيب 
 .حممد السبكي 

ْسبك ( ينسب إىل  قرية ) السبكي: (نسبه: ًثانيا    باملنوفية , إحدى قرى  مرص )ُ
ًوينــسب أيــضا إىل دمــشق ; ألنــه تــوىل مناصــب دينينــة فيهــا عــدة )الدمــشقي : (  , فيقــالُ

 .سنوات
 . ًنسبة إىل األنصار م: األنصاري 

ُفيكنى بأيب احلسن , ويلقب بتقي الدين : وأما كنيته ولقبه  ُ. 
 :مولده: ًثالثا

ولد بسبك , وكــان ذلـك يف مـستهل شـهر صـفر اتفقت كـلمة املؤرخني عىل أن السبكي 
 .)١(سنة ثالث وثامنني وستامئة

  

                                                 
( , طبقــات األســنوي)٣٨\٣(, طبقــات ابــن قــايض شــهبة )١٣٩\١٠(, طبقــات الــسبكي)٢٥٣\٢١(الــوايف بالوفيــات  ) ١(
 ). ٣١٨\١٠(, النجوم الزاهرة )٧٤\٤(, الدرر الكامنة )١٧٧\٢(, بغية الوعاة )٣٥٠\١
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 :نشأته: املبحث الثاين
ئة بيته وعناية أبيه, وهو أول معلم له عىل التبحر يف العلم بعد اهللا تعاىل بيأعان تقي الدين 

ًيف صغره, كاملألوف يف ذلك العرص خاصة وقوة حافظته وصربه عىل العمل وتفرغه التام 
للتحصيل, وانرصافه عن كل ما يعوق عنه, فحفـظ القـران وتفقـه يف صـغره عـىل والـده, 

ًوكان حريصا أشد احلرص عىل طلب العلم زاهدا من صغره يف الدنيا فلم يس أل عنها ومل ً
ًيطلبها; ألن العلم قد اختلط بلحمه ودمه, فكـان مغتـنام أوقاتـه فيـه, ثـم رحـل إىل  مـرص 
وعرض  التنبيه عىل بعض علامئها, وقرأ عليهم يف احلديث, واألصول والعقيدة, ورحـل 

ً, وأخذ النحو أيضا, فلم يرتك نوعا من العلوم الدينية إال عنى بتحصيله إىل  األسكندرية  ً
وبرز فيه, فهو فقيه حمدث مفرس مقرئ, وحـرص عـىل كثـرة القـراءة واالطـالع, وهكـذا 
ٍرحل من بلد إىل بلد وتنقل من عامل إىل عامل آخر حتى فتح اهللا عليـه وبلغـه منزلـة عظيمـة  ٍ

 . )١(داين ونبغ يف شبابه يف شتى العلومشهد له هبا القايص وال

                                                 
 .٥٣, البيت السبكي ص)٣٢١\١(, حسن املحارضة)١٤٤\١٠(, طبقات السبكي )٢٥٥\٢١(الوايف بالوفيات  ) ١(
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  عرص الشارح: املبحث الثالث 
, وتـويف يف )١(يف سلطنة املنـصور سـيف الـدين قـالوون عاش اإلمام تقي الدين السكبي 

, والـذي عمـر يف هـذه الـسلطنة )٢(السلطنة الثانية للنارص حـسن بـن حممـد بـن قـالوون 
, فعـارص مـن سـالطني )٣(جتاه قلعة اجلبـلمدرسته التي مل يبن يف اإلسالم مثلها  بالرميلة 

, يف زمن كانت أحوال العامل اإلسـالمي مـضطربة, )٤(ًليك البحرية ثامنية عرش سلطانااملام
وآثار احلروب املدمرة الزالت ظاهرة, ألن األمن من أعظم أسباب نـرش العلـم والرحلـة 
يف تعلمه وتعليمة, ولاللتقـاء بـني العلـامء والتواصـل بيـنهم, واملحافظـة عـىل املـصنفات, 

حـني سـقوط الدولـة العباسـية حتـى تالف الكتب يف  بغـداد وغري ذلك, وما حصل من إ
تغري النهر بلون املداد من كثرت الكتب, وهذا مصاب جلل يف تاريخ أمة اإلسالم عامـة, 

 .ويف تلك احلقبة من الزمن خاصة
إىل انـشغال النـاس بـردهم ثم إن التتار اجتاحوا بلدان كثرية مـن بـالد اإلسـالم, ممـا أدى 

وصدهم وقتاهلم, حتى كانت معركـة شـقحب املـشهورة وكـان فيهـا شـيخ االسـالم ابـن 
ــة  ــك صــاحب تيمي ــر ذل ــام ذك ــسلمني, ك ــف امل ــا حلي ــان النــرص فيه ــي ك ــة , والت  البداي

                                                 
السلطان امللك املنصور سيف الدين قـالوون بـن عبـد اهللا الرتكـي األلفـي الـصاحلي النجمـي العالئـي, كـان مـن جـنس  ) ١(

 مماليـك القبجاق, ومن قبيلة برج أغيل, فجلب إىل مرص وهو صغري, واشرتاه األمري عالء الدين آقـسنقر الـساقي العـاديل أحـد
ًامللك العادل أيب بكر بن أيوب بألف دينار, فعرف من أحـل ذلـك بـاأللفي, وكـان حـسن الـصورة مهيبـا, عليـه أهبـة الـسلطنة 

ًومهابة امللك, تام القامة حسن اللحية , عايل اهلمة شجاعا وقورا  ). ٣١٧\١٣(هـ البداية والنهاية ٦٨٩ت. ً
د النارص حممد بن قالوون, أقيم يف الـسلطنة بعـد خلـع أخيـه املظفـر سـيف السلطان حسن بن حممد بن قالوون من أوال ) ٢(

ًهـ, وكان كريم النفس, بارا ألهله وأقاربه, يميل إىل فعـل ٧٤٨ِّالدين حاجي يف بكرة يوم الثالثاء رابع عرش شهر رمضان سنة 
لـو مهتـه عامرتـه ملدرسـته بالرميلـة ت وممـا يـدل عـىل ع. اخلريات والصدقات, كان عايل اهلمة, جيـد التـدبري, كثـري الـصدقات

 ). ١٢٥\٥(املنهل الصايف . هـ٧٦٢
 ).١٢٦\٥(املنهل الصايف  ) ٣(
 .٥٠البيت السبكي ص ) ٤(
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 .)١(والنهاية
له من كل خلف عدولـه, كـل خلـف وغريها من املعارك, ومع ذلك كله, فهذا العلم حيم

هلم يف هذا العلم سلف فبقي أهل العلم يطلبونه; ألن طلبه جهاد يف سبيل اهللا تعـاىل وممـا 
يدل عىل ذلك أن القرن الثامن من القرون املزدهرة, بالعلم والعلامء وقـد عـاش الـسبكي 

ً القرن الثامن, والذي بلغت فيه علوم الرشيعة مبلغـا عظـيام, يف مجيـع الفنـون, ويف نصف ً
ًمجيع املذاهب الفقهية, وآثار ذلـك القـرن ظهـرت يف هـذه األيـام, حيـث نـرى كثـريا مـن 
املؤلفــات التــي حتقــق مــن ذلــك القــرن أو قبلــه أو بعــده, ملــؤلفني قــد عرفــوا بالتــصنيف 

وابنـه ومهـا مـن مهـا يف الفقـه واألصـول والقـضاء وغـري ذلـك, والتأليف, فهذا السبكي 
 :وهذا

العامل املدقق املحقق املجاهد نارص السنة وقامع البدعة, واحلافظ  شيخ االسالم ابن تيمية 
لطوىل يف علم الرجـال ويف علـم املحدث الذي كان له اليد ااج املزي مجال الدين أبو احلج

 .ًاحلديث حتى صار كتابه  هتذيب الكامل مرجعا للمحدثني, والفقهاء
أو بعـضها, وفـاق يف جوانـب  الذي ال ختلو مكتبة إال وفيها كتـب ابـن القـيم و ابن القيم 

 . املحدث الفقيه املؤرخو ابن كثري كثرية يف مصنفاته, 
والشيخ أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر بن حممد بن إبراهيم, العالمة شـيخ احلجـاز 

, وكـان لـه وعامله, حمب الدين أبـو جعفـر, وقيـل أبـو العبـاس, الطـربي املكـي الـشافعي 
 .)٢(هـ ٦٩٤ت . مصنفات كثرية وغريها

واإلمام العامل العالمة مفتي املسلمني الصدر الكامل زين الدين أبـو الربكـات بـن املنجـى 
در عز الدين أيب عمر عثامن بن أسعد بن املنجي بن بركـات بـن املتوكـل التنـوخي بن الص

                                                 
 ).٢٥\١٤(البداية والنهاية  ) ١(
 ).٣٤٢\١(, املنهل الصايف )٣٤٠ \١٣( (البداية والنهاية  ) ٢(
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 .)١(هـ٦٩٥ت . شيخ احلنابلة وعاملهم,وكان حسن األخالق
 وعفيف الدين أبو حممد عبد السالم بن حممد بن مزروع بن أمحد بن عزاز املرصي احلنبيل 

 . )٢(هـ٦٩٥ هـ ت ٦١٥, ولد سنة 
الشيخ اإلمام العامل العالمة احلافظ قايض القـضاة تقـي الـدين ابـن دقيـق العيـد القـشريي 

 . )٣(هـ٧٠٢ت املرصي 
الشيخ االمام العامل احلافظ شيخ املحدثني رشف الدين أبو حممد عبد املؤمن بن خلف بـن 

, وتشاغل ايب احلسن بن رشف بن اخلرض بن موسى الدمياطي , وكان يعرف بابن اجلامد
 .)٤(هـ٧٠٥ت . ًأوال بالفقه ثم طلب احلديث

 اإلمام العالمة الفقيه الشافعي, أمحد بن حممد بن عـيل بـن مرتفـع بـن صـارم بـن الرفعـة و
 . )٥(هـ ٧١٠ت . ين أبو العباس الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم نجم الد

و بدر الدين ابن مجاعة الكناين الشافعي قايض القضاة, حممد بن إبراهيم بن سـعد اهللا بـن 
 قايض القضاة بدر الدين أبو عبد اهللا الكنـاين مجاعة بن عيل بن مجاعة ابن حازم بن صخر 

 .)٦(هـ٧٣٣ت. احلموي 
وشمس الدين الذهبي, حممد بن أمحد بن عثامن بن قـايامز بـن عبـد اهللا الـرتكامين األصـل, 

هــ, رحـل يف ٦٧٣ , ولـد  عبد اهللا شمس الـدين الـذهبيالفارقي ثم الدمشقي احلافظ أبو

                                                 
 ). ٢٧١\٤ (, ذيل طبقات احلنابلة)٣٤٥ \١٣(البداية والنهاية  ) ١(
 ).٦٥١\١٣(البداية والنهاية  ) ٢(
 .هـ٧٠٢, تاريخ اإلسالم, حوادث ووفيات )٢٧\١٤(البداية والنهاية  ) ٣(
 ).١٠٢\١٠(هـ, طبقات السبكي ٧٠٥, تاريخ اإلسالم, حوادث ووفيات )٤٠\١٤(البداية والنهاية  ) ٤(
 ).٣٢٠\١( املحارضة , حسن)٢٧−٢٤\٩(, طبقات السبكي )٦٠\١٤(البداية والنهاية  ) ٥(
 ).١٣٩\٩(هـ, طبقات السبكي ٧٣٣تاريخ اإلسالم حوادث ووفيات  ) ٦(
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 .)١(هـ٧٤٨ت. طلب العلم إىل بلدان كثرية
, , والرواحيــة, واجلوانيــة, والنيجيبــةة ومــن املــدارس التــي يف عــرصه  املدرســة القيمريــ

ــة ــة, واملــرسوريةوالظاهري ــة, والنوري ــة, والغزالي ــة, واألميني ــة,, واحلنبلي ,  واملكنكودمري
, نزل فيه عـرشة مـن الفقهـاء, وعـرشة مـن , ومن األوقاف  وقف الدواداري والروحانية
  . )٢(املحدثني

 : وفيه فرعان:وتالميذهوخ السبكي شي: املبحث الرابع 
 :شيوخه: الفرع األول

 :شيوخه يف احلديث
الشيخ االمام العامل احلافظ شيخ املحدثني رشف الدين أبـو حممـد عبـد املـؤمن بـن  )١

 . )٣( رشف بن اخلرض بن موسى الدمياطيخلف بن ايب احلسن بن
عود بن أمحد بن مسعود قايض القـضاه سـعد الـدين رشف احلـافظ أبـو احلافظ مس )٢

 هـ , وعني باحلـديث فكـان قـوي ٦٥٢ولد سنة حممد احلارثي ثم البرصي احلنبيل 
 .)٤( هـ ٧١١ت . ون واألسانيد املعرفة باملت

 :الفقه وأصوله
يف تفقه عىل والده القـايض زيـن الـدين أبـو حممـد عبـد الكـايف بـن عـيل بـن متـام الـسبكي 

أقىض القضاة, ويل قضاء الرشقية وأعامهلا والغربيـة وأعامهلـا مـن  الـديار املـرصية . الصغر
والفروع العيد قرأ األصول عىل القرايف وكان من أعيان نواب الشيخ تقي الدين بن دقيق 

                                                 
 ).١٠٠\٩(طبقات السبكي  ) ١(
 .هـ٧٠٠ −هـ ٦٩١تاريخ اإلسالم حوادث ووفيات  ) ٢(
 ).١٤٤\١٠(طبقات السبكي  ) ٣(
  ) .١١٠ – ١٠٨\٦(الدرر الكامنة ) ٤(
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 .)١(هـ٧٣٥, وكان رجال صاحلا كثري الذكرتعىل الظهري التزمنتي 
 , وسـبق , فعرض عليه  التنبيـه ودخل مع أبيه يف صغره عىل تقي الدين ابن دقيق العيد −

 .ذلك
 .اإلمام العالمة الفقيه الشافعي, أمحد بن حممد بن عيل بن مرتفع بن صارم بن الرفعة −
الـرد (, األصـويل النظـار, لـه  واإلمام عيل بن حممد بن عبد الرمحن بن خطـاب البـاجي −

عنـه األصـلني  هــ, أخـذ الـشيخ تقـي الـدين الـسبكي ٧٢٤, ت )عىل اليهود والنـصارى 
 .)٢(وخترج به يف املناظرة

 :املنطق واخلالف
, بـرع ىف املنطـق, وأمـىل عـىل  بغـدادى احلنفـى املنطقـى  عيسى سـيف الـدين بـن داود ال−

 .)٣( هـ ٧٠٥ً رشحا, وعىل  اإلرشاد كذلك, ت سنة املوجز  للخونجى 
 :التفسري

,  عمر األنصاري الشيخ علم الدين العراقي الرضير  علم الدين عبد الكريم بن عيل بن−
, وهـو مـرصي وإنـام قيـل لـه  )وابن املنـرياإلنصاف يف مسائل اخلالف بني الزخمرشي (له 

 .)٤( هـ٧٠٤ت . هو جده من جهة األم العراقي;ألن أبا إسحاق العراقي 
 : القراءات

 تقي الدين حممد بن أمحد بن عبد اخلالق بن عيل بن سامل بن مكـى املـرصي الـشيخ تقـى −
مـن , برع يف القراءات, وقرأ عليه من ال حيىص مـن الطـالب, وتـضلع الدين ابن الصائغ 

                                                 
 ).٣٣١\٧( , املنهل الصايف)٨٩\١٠(طبقات السبكي  ) ١(
 )٣٣٩\١٠(طبقات السبكي )٢(
  ).٢٣٩\٤(, الدرر الكامنة )١٤٦\١٠(طبقات السبكي )٣(
 ).٩٦ , ٩٥\١٠(طبقات السبكي ) ٤(
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 . )١( هـ ٧٢٥ت . علوم أخرى كالفقه واللغة, صنف خطبا للجمع 
 : الفرائض

 .)٢(ِ عىل الشيخ عبد اهللا الغامري املالكي −
حممد بن يوسـف بـن عـيل بـن يوسـف بـن حيـان الغرنـاطي أثـري الـدين أبـو حيـان : اللغة

 هــ , كـان كثـري الـنظم مـن األشـعار ٦٥٤ , ولـد يف أواخـر شـوال سـنة األندليس اجلياين 
ًواملوشحات , وكان ثبتا فيام ينقله عارفا باللغة  البحر املحيط يف التفـسري : (من مصنفاته . ً

  . )٣( هـ٧٤٥, ت )رشح التسهيل (, ) ب القرآن غري(, )
 :تالميذه: الفرع الثاين

 : ّأما تالميذه فهم كثر , فقد خترج عىل يديه أئمة , فمنهم
 يوسف بن الزكي عبد الرمحن بن يوسف بن عيل بن عبد امللك ابـن عـيل بـن أيب الزهـر −

هـ حافظ زمانه حامل راية السنة واجلامعـة, وكـان ٦٥٤, ولدالكلبي القضاعي الدمشقي 
 . )٤(هـ٧٤٢قد انتهت إليه رئاسة املحدثني يف الدنيا ت 

 القـضاة شـمس  حممد بن أيب بكر بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن حممد بن محـدان قـايض−
, ثـم  مـدرس الـشامية الربانيـة   حلـب ثمثم  طرابلس احلاكم  بحمص الدين بن النقيب 

وله الديانة والعفة والورع الذي طرد به الشيطان وأرغم أنفه, وكان من أساطني املـذهب 
 .)٥( هـ٧٤٥هـ ت٦٦٢ولد 

                                                 
    ) .٤٨\٥ , الدرر الكامنة ١٠٤\٢لوايف بالوفيات ) ١(
   ). ١٤٦\١٠(طبقات السبكي ) ٢(
 ).٣٠٩ – ٢٧٦\٩(طبقات السبكي ) ٣(
  ).٣٩٥\١٠(طبقات السبكي  ) ٤(
 ). ٣٠٧\٩(طبقات السبكي  ) ٥(
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, مــؤرخ اإلســالم , ت عبــد اهللا شــمس الــدين الــذهبي  حممــد بــن أمحــد بــن عــثامن أبــو −
 .)١(هـ ٧٤٧
هـ, ٦٦٤, ولد  خليل بن كيكلدي الشيخ صالح الدين العالئي احلافظ املفيد أبو سعيد −

 . )٢( هـ ٧٦١ت . وجد يف طلب احلديث 
  اإلمام األديب الناظم النـاثر أديـب صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي − 

ًهـ, وقـرأ يـسريا مـن الفقـه واألصـلني وبـرع يف األدب نظـام ونثـرا ٦٦٩العرص, ولد سنة 
ًوكتابــة ومجعــا وعنــي باحلــديث, واألدب, ذكــر أنــه كتــب أزيــد مــن  جملــد تــصنيفا, ٦٠٠ً

 .)٣(هـ٧٦٤وكانت له مهة عالية يف التحصيل ت 
ايض القـضاة تـاج ابنه تاج الدين عبد الوهاب بن عيل بـن عبـد الكـايف بـن عـيل متـام , قـ−

الدين أبو نرص بن قايض القضاة تقي الـدين أيب احلـسن بـن زيـن الـدين بـن ضـياء الـدين 
ً, كـان إمامـا عاملـا, بارعـا, دمـشقب قايض القضاة ,األنصاري اخلزرجي السبكي الشافعي ً ً

ًفقيها, نحويا, أصوليا, مولده سنة   .)٤(هـ٧٧١ت. هـ ٧٢٨ً
 مجال الدين أبو الطيب احلسني بن عيل بن عبد الكايف بـن عـيل بـن متـام بـن يوسـف بـن −

موسى بن متام, القايض مجال الدين أبو الطيب بن قـايض القـضاة تقـي الـدين األنـصاري 
ًكان شابا, فقيها, فاضال, تقـدم يف عـرص شـبابه عـىل كثـري مـن أقر.افعي السبكي الش ً انـه, ً

 .هـ٧٥٥ نيابة عن والده,توبارش احلكم بدمشق

                                                 
   ١٥٣\٦, شذرات الذهب ) ١٠٠\٩(طبقات السبكي )١(
   ). ١٩٠\٦(,شذرات الذهب)٣٥\١٠(طبقات السبكي ) ٢(
  ).٥\١٠(طبقات السبكي ) ٣(
 ).٣٨٥\٧(املنهل الصايف  ) ٤(
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 .)١( هـ ٧٥٥ اإلمام نور الدين احلنفي −
 . هـ قايض القضاة هباء الدين السبكي ٧٧٣أبـو حامد هباء الدين أحـمد ت:  وابنه−
الكايف بن عيل بـن متـام, العالمـة الفقيـه األصـويل املحـدث قـايض  أمحد بن عيل بن عبد −

 , وكان والده القضاة هباء الدين أبو حامد بن شيخ اإلسالم تقي الدين السبكي الشافعي 
  . )٢(, وأثنى عليه مجاعة من األئمة أخيه تاج الدين ًيعظمه كثريا, ويفضله عىل

 , املـؤرخ , صـاحب كتـاب لـدين احلـسيني  حممد بن عيل بن احلسن بن محزة , شـمس ا−
  .)٣( هـ ٧٦٥,ت ) التذكرة (
 
 

                                                 
   ). ١٦٦\٥(املنهل الصايف ) ١(
   ).٤٠٨\١(املنهل الصايف ) ٢(
    .٢٠٥\٦, شذرات الذهب ) ٣٢٢\١٤(البداية والنهاية ) ٣(
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 :)١(العلميةآثار السبكي : املبحث اخلامس
وله من املصنفات اجلليلة الفائقة التي حقها أن تكتب بامء الذهب;  : (يف حسن املحارضة

 .)٢()ملا فيها من النفائس البديعة, والتدقيقات النفيسة
 .ُرفع القلم , مطبوع:  إبراز احلكم من حديث .١
 .  اإلهباج رشح املنهاج , وهو هذا الكتاب وسيأيت الكالم عليه .٢
 . ع متداول, أكمله ابنه اإلهباج رشح منهاج البيضاوي وهو مطبو .٣
 . االتساق يف بقاء وجه االشتقاق  .٤
 ., مطبوع)هتذيب الكامل للمزي(  أجوبة أهل مرص حول  .٥
 وما عليه تدل وهو مطبوع مع كتاب  تلقيح الفهـوم يف تنقـيح )كل( أحكام  .٦

صيغ العموم للحافظ صالح الدين أيب سعيد خليـل بـن كلكيـدي العالئـي 
 . الدمشقي 

 . إرشاق املصابيح يف صالة الرتاويح , مطبوع .٧
 .مطبوع .  االعتبار ببقاء اجلنة والنار  .٨
 . مطبوع.  االعتصام بالواحد يف إقامة مجعتني يف بلد واحد  .٩

 . اإلغريض يف الفرق بني الكناية والتعريض  .١٠
 .رص واالختصاص  االقتناص يف الفرق بني احل .١١
 . لالمتناع ) لو ( اإلقناع يف إفادة  .١٢

                                                 
 ). ٣٢\١(حسن املحارضة  ) ١(
 ).٣٢٢\١(حسن املحارضة  ) ٢(
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 . البرص الناقد يف ال كملت كل واحد  .١٣
 . بيان املحتمل يف تعدية العمل  .١٤
 . بيان حكم الربط يف اعرتاض الرشط  .١٥
  التحبري املذهب يف حترير املذهب  .١٦
 . التحقيق يف مسألة التعليق  .١٧
 . ترسيح الناظر يف انعزال الناظر  .١٨
ُلتؤمنن به ولتنرصنهmاملنة, يف  التعظيم و .١٩ َ ََّّ ُ ُ ْ َ ُ َُ َِ ِِ ْl)مطبوع مع الفتاوى)١ , . 
ً يا أهيا الرسل كلوا من الطيبات واعملـوا صـاحلا m قوله تعاىل تفسري  .٢٠ ِ ِ َِ ْ َ َ ُْ ُ َُ ِّ ُ ُّ ََّ ُ َ ُّ َ..... 

 .)٢(lاآلية
 . تفسري سورة القدر  .٢١
 . تقييد الرتاجيح ; ومصنفان آخران يف ذلك, تكملة سبعة أجزاء .٢٢
 .وصل فيه إىل أثناء التفليس, مطبوعتكملة رشح املهذب للنووي  .٢٣
  . تنزيل السكينة عىل قناديل املدينة , مطبوع مع الفتاوى .٢٤
 . التهدي إىل معنى التعدي  .٢٥
 . جزء يف تعدد اجلمعة وغري ذلك, مطبوع مع الفتاوى .٢٦
 . اجلمع يف احلرض بعذر املطر  .٢٧
 . حسن الصنيعة يف ضامن الوديعة  .٢٨

                                                 
 ).٨١(االبقرة ) ١(
 ).٥١(املؤمنون ) ٢(
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 . مطبوع مع الفتاوى.  حفظ الصيام عن فوت التامم  .٢٩
ُغري ناظرين إناه m:  احلكم واألناه يف إعراب قوله .٣٠ ََ َِ ِ ِ َ ْ َl)١(  
 .خمطوط. ظيم يف تفسري القران العظيم  الدر الن .٣١
 . مع الفتاوى .  الداللة عىل عموم الرسالة .٣٢
 .رافع الشقاق يف مسألة الطالق  .٣٣
 رسالة يف األحاديـث الـواردة يف رفـع اليـدين عنـد الركـوع والرفـع منـه ,  .٣٤

 .مطبوع
ــه تعــاىل .٣٥ َال جنــاحِ m رســالة يف تفــسري قول َعلــيكم إن طلقــتم النــساء َُ َ ْ ْ ِّْ ُ ْ َّ ََ ْ ِ ُ ْ مــا مل َ َ َ

َّمتسوهن ُ ُّ َ َl )٢(. 
 . الرقم اإلبريزي رشح خمترص التربيزي  .٣٦
 . الرياض األنيقة وقسمة احلديقة  .٣٧
 . السهم الصائب يف حكم قبض دين الغائب , مطبوع .٣٨
 .مطبوع.  السيف الصقيل يف الرد عىل ابن زقيل  .٣٩
 . اهللا عليه وسلم  وهو مطبوع السيف املسلول عىل من سب الرسول صىل .٤٠
 شفاء الغرام يف زيارة خري األنام , وفيـه أيـد الـسفر وشـد الرحـال إىل قـرب  .٤١

, ورد عليـه النبي صىل اهللا عليه وسلم , ورد عىل شـيخ االسـالم ابـن تيميـة 
, وكلهــا  كتــاب  الــصارم املنكــي يف الــرد عــىل الــسبكي يفابــن عبــد اهلــادي 

                                                 
 ).٥٣(األحزاب ) ١(
  ).٢٣٦(البقرة  ) ٢(
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 .مطبوعة
 . رضورة التقدير يف تقويم اخلمر واخلنزير  .٤٢
 . ضياء املصابيح , ضوء املفاليح  .٤٣
 . الطريقة النافعة يف املساقاة واملخابرة واملزارعة , مع الفتاوى  .٤٤
 . طليعة الفتح والنرص يف صالة اخلوف والقرص  .٤٥
 .  الطوالع املرشقة يف الوقف عىل طبقة بعد طبقة , مع الفتاوى  .٤٦
 . عقود اجلامن يف عقود الرهن والضامن  .٤٧
 ., مطبوع مع الفتاوى  الغيث املغدق يف مرياث ابن املعتق  .٤٨
 ., مطبوع و عيلو عثامن بكر  غرية اإليامن اجليل أليب  .٤٩
 .  بيع املرهون يف غيبة املديون , مطبوع مع الفتاوى  .٥٠
 فتــاوى الــسبكي يف جملــدين, مطبوعــة وفيهــا بعــض الرســائل التــي ســبق  .٥١

ًرها, ونبهت عليها تقريبا لطالب العلم لعلهم يعتنوا هبا حتقيقا وخترجياذك ً ً. 
 . فصل املقال يف هدايا العامل , خمترصه, وهو مطبوع مع الفتاوى  .٥٢
 . الفهم السديد من إنزال احلديد , مطبوع .٥٣
 .مطبوع.  قضاء األرب يف أسئلة حلب  .٥٤
 . قطف النور مسائل الدور  .٥٥
 .ذبيح  القول الصحيح يف تعيني ال .٥٦
 . القول املحمود يف تنزيه داود  .٥٧
 ) كان إذا اعتكف ( القول املختطف يف أدلة  .٥٨
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رســالة حققــت يف جملــة البحــوث .  القــول املرعــب يف القــضاء باملوجــب  .٥٩
 .الفقهية 

 . كشف الدسائس عن هدم الكنائس  .٦٠
 . كشف الغمة يف مرياث أهل الذمة  .٦١
 . كشف اللبس عن املسائل اخلمس  .٦٢
 . مطبوع. مسألة ضع وتعجل  .٦٣
 معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم واحلــديث ومــن الــضعفاء وذكــر  .٦٤

مذاهبهم وأخبارهم لإلمام أيب احلسن أمحد بـن عبـد اهللا بـن صـالح العجـيل 
ونور الدين أيب احلسن عيل بن أيب بكر بـن سـليامن هـ رتبه السبكي ٢١٦ت 

 .هـ٧٠٨. اهليثمي
 . , مطبوع)إذا صح احلديث فهو مذهبي(ثي  معنى قول اإلمام املبح .٦٥
 . من أقسطوا ومن غلوا يف حكم من يقول لو  .٦٦
 . منية الباحث عن حكم دين الوارث  .٦٧
 . املواهب الصمدية يف املواريث الصفدية  .٦٨
 . النقول واملباحث املرشقة  .٦٩
 .النور يف الدور  .٧٠
 . نيل العال يف العطف بال  .٧١
 . ورد الغلل يف العلل  .٧٢
 .تأكيد النفي بال  ويش احلال يف  .٧٣



  
٥٩ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 :وثناء العلامء عليهمكانتة السبكي  :املبحث السادس
ُوكــان أحــد الثالثــة األئمــة املقــدمني يف املــذهب عنــد متــأخري الــشافعية, فهــو يــأيت بعــد 

:  يف املنزلة ; ولـذا كـان مـن املـصطلحات عنـد املتـأخرين إطـالق لفـظ والنوويالرافعي 
  .)١(.هم , فحيث أطلق هذا اللفظ , فرياد به هؤالء األئمةعلي) الشيوخ(

 :ومما قاله العلامء فيه
ووقوع الرازي معـه يف رزيـة, وأمـا أما التفسري فيا إمساك ابن عطية : (يف الوايف بالوفيات 

بإتقان الـسبع املثـاين, وأمـا احلـديث فيـا هزيمـة لسخاوي وبخل االقراءات فيا بعد الداين 
ملا أن يذاكر, وأما األصول فيا كالل حد السيف وعظمـة فخـر وعي اخلطيب ابن عساكر 

يف أول مهلــك مــن هنايــة  وأمــا الفقــه فيــا وقــوع اجلــويني الــدين كيــف حتيفهــا احليــف?,
ق فيا إدبار دبريان إىل الكرس بعد انتصاب علمه املذهب, وأما املنطاملبحث, وجر الرافعي 

وغطاء كشفه بيمينه, وأما اخلالف فيا نـسف جبـال النـسفي وقذى عينيه وانبهار األهبري 
ترجـل يطلـب إعظامـه, و مـا النحـو فالفـاريس , فـإن إرشـاده خفـي, وأوعمى العميدي 

 لــصحاحه قيمــة, مــا تكــرس مجعــه ومــا فــاز بالــسالمة, وأمــا اللغــة فــاجلوهري الزجــاجي 
أظلمت لياليه البهيمة, وأما األديـب فـصاحب  الــذخرية اسـتعطى, وواضـع  واألزهري 

خلة ثغره, وكرس قلـب اليتيمة تركها وذهب إىل أهله يتمطى, وأما احلفظ فام سد السلفي 
ملا أكل احلزن لبه, وخرج من قرشه هـذا إىل إتقـان فنـون يطـول رسدهـا, ويـشهد اجلوزي 

: وائد متى تكلـم فيهـا قلـتاالمتحان أنه يف املجموع فردها, وإطالع عىل معارف أخر وف
ألنــام وإذا خــبط ا. بحــر زخــر, إذا مــشى النــاس يف رقــراق علــم كــان هــو خــائض اللجــة

 . )٢() ةجعشواء سار هو يف بياض املح
                                                 

 . ١١٦, اخلزائن السنية ص)١٣٣\١(سلم املتعلم املحتاج)١(
 ).٢٥٤\٢١(الوايف بالوفيات  ) ٢(
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اإلمام الفقيه املحـدث احلـافظ املفـرس األصـويل املـتكلم النحـوي : (ويف طبقات السبكي 
)  بقيـة املجتهـدين, املجتهـد املطلـقاللغوي األديب اجلديل اخلاليف النظار, شيخ اإلسـالم

)١(. 
مـا جـاء بعـد الغـزايل : النـاس يقولـون: وقال الـصالح الـصفدي : (ويف حسن املحارضة 

, وقـال ابنـه يف مثله, وعندي أهنم يظلمونه هبذا ومـا هـو عنـدي إال مثـل سـفيان الثـوري 
 بابن املعروف لؤلؤ بن أمحد الدين شهابقال الشيخ شهاب الدين ابن النقيب : الرتشيح 
 بـني طائفـة مـن جلـست بمكـة: رص الكفاية وغريها مـن املـصنفات, صاحب  خمتالنقيب

لو قدر اهللا تعـاىل بعـد األئمـة األربعـة يف هـذا الزمـان جمتهـدا عارفـا : العلامء وقعدنا نقول
ربعـة, بعـد اعتبـار هـذه املـذاهب املختلفـة بمذاهبهم أمجعني يركب لنفـسه مـذهبا مـن األ

 الزدان الزمان به, وانقاد الناس, فاتفق رأينا عىل أن هذه الرتبة ال تعدو الشيخ تقي كلها,
 .)٢() , وال ينتهي هلا سواهالدين السبكي 

يف حياتـه ويف هذه العبارة وحدها ما يكفي ملعرفة املقـام العلمـي الـذي كـان لتقـي الـدين 
 . )٣(وكل من كتبوا عنه يؤيد هذا االعرتاف بقيمته العلمية

هـو أول مـن ذاع وال نزاع يف أن شيخ االسالم تقي الدين السبكي : ( ويف البيت السبكي 
,  واحلجـاز والعـراقوالـشام مـرص , ذاع يف ةصيته يف العامل االسـالمي مـن علـامء الـسبكي

ا ولعل جنازته كانت من أقوى الدالالت عىل ما كان له من املنزلة يف نفوس النـاس, فإهنـ
 ).٤() كانت من قبيل جنازة أمحد بن حنبل 

                                                 
 ). ٣٢١\١(, حسن املحارضة  )\١٠(سبكي طبقات ال ) ١(
 ).٣٢١\١(حسن املحارضة  ) ٢(
 .٥١البيت السبكي ص ) ٣(
 .٥٣البيت السبكي ص ) ٤(
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 : حياته العملية:  املبحث السابع
ذلـك من العامل الرباين جيمع اهللا له بني العلم والعمل, وقد نال اإلمام تقي الدين السبكي 

 . احلظ الوافر, فكان من العلامء العاملني
اجتهد يف طلب العلم وصرب عىل الرحلة يف ذلـك حتـى فـتح اهللا عليـه وصـار مـن األئمـة 
املجتهدين ثم بعد أن تصدر مجع اهللا لـه بـني التـدريس واإلفتـاء والنظـارة عـىل األوقـاف, 

ر والعبادة, ومع ذلك كلـه مر باملعروف والنهي عن املنكواخلطابة والقضاء والتأليف واأل
 . اعتنى بأرسته حتى صار منهم العلامء, وهذا دليل عىل أن اهللا تعاىل بارك يف وقته

املناصب التي توالها من قـضاء وإفتـاء وخطابـة وتـدريس وغـري وقد ذكر ابنه تاج الدين 
 ذلك 

, , وبارشها مدة لطيفـة مع القضاء خطابة  اجلامع األموي وقد توىل بدمشق: قال عن أبيه
 :أنه قال ثم ذكر عن الذهبي 

ُّ لـــيهن املنـرب األمـوي ملـا عـاله احلـــاكم البحر التقي  ُ ُ َّ َ ّ َّ ْ َ 
ُّ شيوخ العرص أحفظهم مجيعا وأخطبهم وأقضاهم عـيل      ُ ُ ُ ً ُ ِ)١ ( 

 . هـ, ذكر ذلك٧٥٦وكذا صاحب  البداية والنهاية يف حوادث سنة 

                                                 
   ) .١٦٩\١٠(طبقات الشافعية الكربى) ١(
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 :وفاته: املبحث الثامن
 بـه أوالعبـادة والـذكر والـدعاء, وابتـدأنه يف آخر عمره تفـرغ للـتالوة نه تاج الدين ذكر اب

, ووصـل إىل   ثـم سـافر إىل  الـديار املـرصية هـ, بدمـشق٧٥٥القعدة سنة الضعف يف ذي 
هــ فاضـت ٧٥٦ املنيـة يف مجـادى األوىل سـنة حتى وافتـهًوبقي هبا حوايل عرشين يوما, مرص 

مات آخر املجتهدين, مـات حجـة اهللا يف أألرض, مـات : روحه إىل بارهيا, ونادى املنادي
عامل الزمان, وازدحم الناس عىل جنازته, وهكذا يعرف الـشخص يـوم جنازتـه, ومحلـت 

رمحه اهللا رمحة واسعة وجزاه خري ما جزى بـه . جنازته حتى دفن يف املوضع الذي كتب له
 عن فقهه, وبلغه الفـردوس األعـىل مـن جناتـه, ونفعنـا واملـسلمني ًاقيه عن علمه وفًاعامل

 . )١(بعلمه, آمني
 :بقولهرثاه الصالح الصفدي 

        من الرشيعة ماالأي طود 
 نون فامالملازعزعت ركنه                                                                             

                  أي ظل قد قلصته املنايا 
 ك انتقاالحني أعيا عىل امللو                                                                       

                 فاض بالعلم حتىقدأي بحر
 كان منه بحر البسيطة آآل                                                                               

                 ًأي حرب مىض وقد كان بحرا
 فاض للواردين عذبا زالال                                                                               

                                                 
 .٦٠, البيت السبكي ص)٣٢٣\١(, حسن املحارضة )٣١٦\١٠(طبقات ابن السبكي  ) ١(
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      مات قايض القضاة من كان يرقى
 رتب االجتهاد حاال فحاال                                                                                           

                  أنت بلغتها املنى يف أمان 
  وعزت مناالًفاستفادت عزا                                                                                                 

               شكونا ًمن لنا إن درجت شجوا
 االمن أذاها يف الدهر داء عض                                                                                    

                 كنت جتلو ظالمها ببيان
 حل من عقلنا األسري عقاال                                                                                         

                     من يعيد الفتوى إىل كل قطر 
 منه جاءت جواهبا يتالال                                                                                                           

                 ـقد أصبت الصواب فيها وأهدي
 ت هداها وقد حموت الضالال                                                                                          ـ

                ذا ما رأوهافيقول الورى إ
 هكذا هكذا وإال فال ال                                                                                                

 ـ        فليقل ما يشا أما جاء أن ال
            أردى الغضنفر الرئباالهموت                                                                                           

            وإذا ما خال اجلبان بأرض 
                 طلب املوت وحده والنزاال                                                                                    
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          قد تقيض قايض القضاة تقي الد
                ين سبحان من يزيل اجلباال                                                                 

                 فالدراري من بعده كاسفات     
               نراها خجاىلتوإذا ما بد                                                                        

         ً يف علمه مشمخراًكان طودا            
                    مد يف الناس من بنيه ظالال                                                                  

                          فبه عزها ونعمة تاج               
                   فوق فرق العالء رف اعتداال                                                                   

          هو قايض القضاة صان محاه            
           من عوادي الزمان ربى تعاىل                                                                    

                 ٍم يف كل يوموهداه للحك             
                  فيه يرعى األيتام واألطفاال                                                                  

           وحباه الصرب اجلميل ووفا     
                      ثقاالً يزجي سحاباًاه ثواب                                                                     

 دوـعــ ويًالداــــدا جـــعـــد الـــيـــفــيـــل      
 )١(داالــندى ويبدي اجلــد الــعيــــيـــف                                                         

 

                                                 
 ).١٢٦(حسن املحارضة  ) 1(
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 ).االبتهاج (التعريف بالرشح: الفصل الرابع

 :وفيه مباحث
 اسم الكتاب: األول 
 نسبته إىل املؤلف: الثاين 
 قيمة الكتاب العلمية: الثالث 
 منهج املؤلف يف الكتاب: الرابع 
 . مصادر املؤلف فيه ومصطلحاته: اخلامس 
 .مزايا الكتاب وبعض املآخذ عليه:السادس 
ـــــــــــــــسابع  ـــــــــــــــة: ال ـــــــــــــــسخ اخلطي .وصـــــــــــــــف الن



  
٦٦ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 :دراسة اسم الكتاب: املبحث األول
فهـذا :( سامه بـذلك مؤلفـه يف مقدمتـه التـي قـال فيهـا ) املنهاج االبتهاج يف رشح (كتاب 

ًكتاب قصدت فيه لرشح املنهاج رشحا لطيفا بينا يصلح للمبتدىء, وال يقـرص عـن إفـادة  ً ً
 .)١() االبتهاج يف رشح املنهاج : (املنتهي, وسميت هذا الرشح

 
 نسبته إىل املؤلف : املبحث الثاين

 : نسب كتاب  االبتهاج إليه, ومن أولئك السبكي كل من ترجم لإلمام تقي الدين
 ). ١٣٩ //١٠(يف  الطبقات الكربى  ابنه تاج الدين −
 ).٤٢ //٣(يف  طبقات الشافعية  أبو بكر بن قايض شهبة −
 ).٣٠٢ //٤(عالم يف  األ و الزركيل −
 ).٤٦١ //٢( يف  معجم املؤلفني  و عمر رضا كحالة −
ويف  االلشامل للرتاث العـريب االسـالمي املخطـوط , قـسم أصـول الفقـه الـصادر عـن −

كــر فيــه عــدد نــسخ الكتــاب وأمــاكن , وقــد ذ)٢١ //١( األردن –مؤســسة أهــل البيــت 
 .وجودها

كفايـة املحتـاج (, ويف )يف  شفاء الغليل ودواء العليل يف حج بيت اهللاونسبه له ابن ظهريه 
 . يف مواضع ال حتىص) إىل الدماء الواجبة عىل املعتمر واحلاج 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ألوىل من املخطوطالصفحة ا ) ١(
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 قيمة الكتاب العلمية : املبحث الثالث
 :تتبني قيمة هذا الكتاب يف أمور

ًيتميز الكتاب بكونه رشحا لكتاب مهم غاية األمهية وهو  منهـاج الطـالبني , كـام  −١
 .سبق بيان أمهية هذا الكتاب

 .كون الكتاب من أقدم الرشوح عىل  املنهاج وأوسعها −٢
 :ً أن كثريا من الرشوح نقلت عنه ومن تلك الرشوح ما ييل −٣

 .اج  صاحب كتاب النجم الوه− 
 . صاحب حتفة املحتاج − 
 .  هناية املحتاج رشح املنهاج نقل عنه− 
 . مغني املحتاج رشح املنهاج − 
 .  بداية املحتاج − 
 . أسنى املطالب − 
 . موهبة ذي الفضل − 
 .اجتهاداته وترجيحاته املبنية عىل األدلة والقواعد أألصوليه والفقهية −٤
ٌ أن الشارح فقيه أصويل لغوي, بل  −٥  .ٌحمدثٌٌ
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 منهج املؤلف : املبحث الرابع
ًرمحه اهللا يف كتابه عىل منهج حـسن وأسـلوب مجيـل وسـلك طريقـا مـستقيام سار السبكي  ً

 : حيث قام بام ييل
 . ـ تبع صاحب املتن يف التقسيم ١ 

 . املوضوعات الفقهية إىل كتب قام بتقسيم الكتاب حسب −
 .ّثم قسم الكتب إىل أبواب  •
 .ثم قسم األبواب إىل فصول  •
ًثم قسم الفصول إىل مسائل, وأحيانا يذكر فـــروعا عىل املسألة • ً. 

 . يذكر اآلثـــار وأقــوال الصحــابة−٢ 
 .  يأخذ باالحتياط يف بعض مسائل اخلالف−٣
مـن سـنن الوضـوء مـا يكـون بعـده فيكـون طـواف  يذكر األشباه والنظائر كـذكره أن −٤

 .الوداع كذلك 
ٍألن األصل يف األبضاع التحريم فال تباح إال بعقد :( يعلل بالقواعد, كقوله−٥

 ).صحيح بيقني
 .ً يذكر التعريفات اللغوية وينقل عن أهل اللغة كثريا كام يف تعريف اإلحصار−٦
 له وينقل كالم املحدثني عىل  يصحح بعض األحاديث ويضعفها عىل حسب ما يظهر−٧

 إذا رميـتم فقـد حـل لكـم كـل يشء إال ": ًاألحاديث وعىل الرجال أحيانا كـام يف حـديث
 .مل يسمع من ابن عباس يقال إنه و احلسن العرين : , قال  "النساء 

 .  يكثر من التفريعات كام يف أحكام الطواف−٨
 .  كثرة نقله من كتب املذهب−٩

 . ذكر االتفاق يف املذهب وينقل اإلمجاع−١٠
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وغـريهم مـن أهـل األخرى كبقية األئمة ألربعة وداود ًأحيانا يذكر خالف املذاهب −١١
 .العلم 
 . كثرة االستدالل باآليات واألحاديث واآلثار−١٢
 . يذكر القواعد الفقهية واألصولية−١٣
 .يذكر أنواع األدلة كام ذكر يف أنواع أدلة الشافعية عىل أن احلج عىل الرتاخيى −١٤
 ).وهو املختار عندي: ( يرصح باالختيار بقوله−١٥
ٌوهـو خمـالف (مثل قوله عن عبـارة لإلمـام  يرد ما خيالف السنة ولو كان قول اإلمام −١٦

وال وجـه لـه مـع :(أن املحرمة تلـبس القفـازين قـالمثل قول سعد بن أيب وقاص ) للسنة
 ).احلديث

 من كتاب فإنه يف بعض األحيان يبني هناية النقل بقوله انتهى كالمـه أو ًا إذا نقل نص−١٧
 .ك, وهذا من الدقة يف النقلهذا لفظه أو هذا آخر كالم فالن ونحو ذل

ًسامه قبل الـوداع قاضـيا للنـسك يف : ً يذكر وجه االستدالل واضحا من الدليل مثل−١٨
 ). ًيقيم املهاجر بعد نسكه ثالثا(حديث 

 يلخص بعض املسائل التي كثر البحـث فيهـا مثـل تلخـيص أحكـام طـواف الـوداع −١٩
ســنذكر دليــل كــل مــن ذلــك بعــد و(كقولــه. ًوأحيانــا يلخــص األحكــام ثــم يــذكر األدلــة

 ). تلخيص األحكام
ً إذا ذكر يف املتن اإلمجاع يف مسألة فإنه ال يعلـق اكتفـاء باإلمجـاع كـام يف ذكـر اإلمجـاع −٢٠ ٍ

 .عىل ركنية الوقوف
ٍ قد يذكر القول وال يذكر القائلني به كام قال يف مسألة من أحرم بعمرة قبل احلج ثـم −٢١

ًبحج قبل الطواف كان قارنا ٍ. 
وهـذه العبـارة ) ولكن قال غريه عـن بعـض النـاس : (اإلمجاع ثم قال ذكر نقل ابن املنذر 
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 . يذكرها البخاري يف صحيحه ويقصد هبا احلنفية, وأما هنا فاهللا أعلم بمراد الشارح
ً اخلالف يف املذهب قيد ذلك بقوله ال أعلم فيه خالفا عندنا بيـنام إذا نفـى أنه إذا نفى−٢٢

ًوأما املتمتع فـال أعلـم خالفـا يف املـذهب أن املكـي ال : (اخلالف بني العلامء مل يقيد كقوله
 ).جيب عليه دم متتع, واآلفاقي عليه دم التمتع 

 .عضوب ًيبني الغريب من األلفاظ أحيانا كام يف بيان معنى امل−٢٣
وقـال (ًأنه أحيانا إذا ذكـر بعـض الفقهـاء مـن املـذاهب األخـرى بـني مذهبـه كقولـه −٢٤

 , )الرازي من احلنفية
يف : ٌفـصل(قد جيمع اآلثار الواردة بموضوع معني بعد ذكـر املـسائل الفقهيـة كقولـه −٢٥

 ).اآلثار الواردة يف مجاع املحرم
ٍأن الـضابط خيـتص ببـاب واحـد إال يف قد يطلق عىل الضابط القاعدة ومـن املعلـوم −٢٦ 

 . حالة أن يكون مصطلح القاعدة عنده بمعنى الضابط
 . ٍتذييله كتاب احلج بمسائل عامه أوصلها إىل ست وعرشين مسألة−٢٧
ًأنه إذا مل جيد نقال يف مسألة يذكر أنه مل جيد فيها نقال قال−٢٨ ولو مل يقصد الـسكن ومعـه (ً

السكن فيه العتياده السكن بالكراء أو الستغنائه بمسكن نقد بقدر قيمة مسكن ال يقصد 
مباح له فهل له نقول له إن ذلك النقد مـستحق جلهـة املـسكن فيمنـع االسـتطاعه أم ال?مل 

 ).ًأرفيه نقال
 .ر كالم املحدثني  ويذكًيضبط األسامء أحيانا كضبطه ملحرش−٢٩
 .  يضبط األماكن والبقاع−٣٠

يف هناية الباب أو الفرع أو غري ذلك وهذا مـن بـاب إرجـاع العلـم )اهللا أعلم ( قوله −٣١ 
 . إىل اهللا وأنه سبحانه عامل بكل يشء, واالعرتاف بقلة العلم

ن التوضيح بالرسم كام وضح قرب الرسول صىل اهللا عليه وسلم  وصاحبيه, وهـذا مـ−٣٢
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 .التوثيق
ليس حجة فاسدة تقـىض (يذكر ما يذكره أصحاب األشباه والنظائر يف كتبهم كقوله −٣٣

 ..).من سنتها إال هذه
حيـنام  أوىل مـن قـول جماهـد أنه يسلك منهج الرتجيح كام يف قوله وقول ابـن عبـاس−٣٤
 . ًكره أن يقال للطواف شوطا ًا أن جماهدذكر
القياس حيـنام ذكـر أنـه لـوترك الرمـل يف الثالثـة األشـواط األول فإنـه ال يقـضيه يف −٣٥

 . األربعة األخرية كام لو قطعت مسبحته يف اليمنى ال حيركها يف اليرسى
) البحــر(مــن كتابــهعــن الرويــاين قــد ينقــل عــن مؤلــف واحــد مــن كتــابني كــام نقــل −٣٦
 ).احللية(و

يف بـاب احلـال التـي جيـب فيهـا أنه يذكر الباب الذي نقل منه كقوله ذكـره الـشافعي −٣٧
 .احلج
 طيبـت ( أنه يقدم احلديث الصحيح املتصل اإلسناد عىل غري املتـصل كـام يف حـديث−٣٨

 إذا رميـتم اجلمـرة فقـد حـل لكـم ": عىل حديث .....) صىل اهللا عليه وسلم حلله رسول
 "كل يش إال الطيب والصيد والنساء 

بعد هنايـة بـاب اإلحـرام وهـذا مـن أنه يذكر الباب ثم يذكر بعده تفريعات كام فعل −٣٩ 
 .الدقة يف الرتتيب

 كذلك يمتاز الكتاب بـسهـولة العبـارة, وقـوة التحقيـق , ووضـوح املعنـى , وذكـاء −٤٠
 . اإلشارة 

 .  حرصه عىل ترابط األفكار وتسلسلها, وحسنها−٤١
ًبيـنام ذكرهـا غـريه رسدا كـام يف  ترتيب األفكار كام رتب صور حماذاة  احلجر األسود −٤٢

 ).النجم الوهاج (



  
٧٢ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 :مصادر املؤلف ومصطلحاته وفيه مطلبان: املبحث اخلامس
 :مصادر املؤلف: املطلب األول

 .أليب بكر حممد بن املنذر: اإلرشاف عىل مذاهب العلامء 
 .للمزين :  اجلامع الكبري  
 . احلاوي  للاموردي  
 .للشافعي :  أحكام القران  
 .للفوراين :  اإلبانة  
 .للشافعي :  اإلمالء  
 . البن مسدي : كتاب إعالم الناسك بأحكام املناسك  
 .  الغاية يف خمترص النهاية  
  . االنتصار البن أيب عرصون 
 .للنووي :  املنهاج  
 . املحىل  البن حزم  
 .الرب  عبدالبن :  االستذكار  
 .للشافعي :  اختالف احلديث  
 .للروياين :  احللية  
 .للروياين :  البحر املذهب يف أحكام املذهب  
 .بن احلداد ال: الفروع واملولدات 
 . اإلمام اجلويني : هناية املطلب 
 . أليب الطيب :  التعليقة  
 .للشريازي :  التنبيه  
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 . للمتويل :  تتمة اإلبانة  
 للفوراين :  العمدة  
 . للمحاميل :  التجريد  
 .للرافعي ): الرشح الكبري( العزيز رشح الوجيز  
 .للرافعي :  الرشح الصغري  
 . للبغوي :  التهذيب 
 . الزوائد  للعمراين  
 . أليب عيل السنجي : رشح التلخيص  
 .البن الصباغ:  الشامل  
 .للنووي :  املجموع  
 .البن أيب عرصون:  املرشد  
 . الوجيز  للغزايل  
 .للغزايل :  الوسيط  
 . للجرجاين :  املعاياة  
 .للمزين :  املنثور  
 .للجويني :  املنهاج  
 . أليب بكر حممد بن أمحد الشايش : املعتمد  
 . أيب الطيب للقايض : التعليقة 
 أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي :  معرفة السنن واآلثار  
 .البن احلداد : الفروع 
 .للاموردي :  األحكام السلطانية  
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 .البن الرفعة :  كفاية النبيه رشح التنبيه  
 .للشايش :  التقريب  
 .للشافعي :  األم  
 .أليب نرص :  املعتمد  
 .للعمراين : البيان رشح املهذب 
 .للحرضمي : رشح املهذب 
 .للفوراين :  العدة  
 .أليب بكر الفاريس :  عيون املسائل  
 .للمزين :  اجلامع الكبري  
 . النووي:  روضة الطالبني وعمدة املفتني  
 للبويطي :  خمترص البويطي  
 .البن القاص :  التلخيص  
 . نص  حرملة عن الشافعي:  حرملة  
 . رشح القايض ابن كج 
 .أليب حامد:  اجلامع 
 . لإلمام اجلويني :  األساليب 
 .للجرجاين :  التحرير 
 . للرافعي:  املحرر 
 .للشريازي : املهذب 

مـن املـصادر التـي يرجـع واحلديث واللغة والتاريخ مما هـو وغري هذه املصادر يف التفسري 
 .إليها الذين صنفوا يف الفقه وغريه, كالكتب الستة وغريها
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 :مصطلحاته: املطلب الثاين
 . عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلوينيواملراد به:  اإلمام -
 .واملراد به والد عبد امللك السابق :  أبو حممد -
 .واملراد به العزيز رشح الوجيز للرافعي :  الرشح -
 .ًله أيضا: الرشح الصغري  -
 . واملراد به أمحد بن برش املروذي: د القايض أبو حام -
 .زين واملراد به خمترص امل: املخترص -
 .واملراد به لإلمام أيب احلسن القاسم بن حممد القفال الشايش :  التقريب -
 .واملراد به روضة الطالبني للنووي : الروضة -
 .ه النوويواملراد ب: املصنف -
 .واملراد به أصحاب الشافعي: األصحاب  -
  .واملراد هبا الفروع املولدات البن احلداد:  املولدات -
 . واملراد به الطربي: القايض أبو الطيب -
 .واملراد به ابن القاص : صاحب التلخيص -
 .واملراد هبم أئمة املذهب يف العراق: العراقيون -
 .واملراد هبم أئمة املذهب يف خراسان: اخلراسانيون -
 .واملراد به كتاب اجلرجاين :  املعاياة -
 .واملراد به هناية املطلب للجويني :  النهاية -
 . واملراد هبم أئمة املذهب يف العراق: البرصيون -
 بكـر القفـال املـروزي سـانيني نـسبة إىل أيبًهي أيـضا طريقـة اخلرا: طريقة املراوزة -
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)١(. 
 . ومصطلحات أخرى كام سبق ذكرها يف منهج النووي

 
 : وفيه مطلبان:عض املآخذ عليهمزايا الكتاب وب: املبحث السادس
 : املطلب األول

 . عند ذكر منهج املؤلف مما يغني عن تكراره هناسبقت  ميزات الكتاب 
 : املآخذ عليه:  املطلب الثاين
 . النقل بدون عزو مثل نقله عن بعض الناس ومل يبني املراد −١
 .خمالفته للصحيح يف مسألة زيارة القبور −٢
يست بصحيحة كـام ذكـر قـصة الرجـل الـذي ًنقله عن املتصوفة, قصصا ل −٣

نزل إىل احلجرة التـي فيهـا قـرب الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم وأنـه سـأل 
النبي صىل اهللا عليه وسلم أن يمسك املرض عنه ويف هذا فتح باب عظـيم 

 . للقبوريني الذين يدعون األموات
 مــن حــج ومل يــزرين فقــد " :اســتدالله باألحاديــث املوضــوعة كحــديث −٤

 ." جفاين
تأييده زيارة املواضع واآلثار كموضع بيت خدجية ا وبعض األبار وغريها  −٥

 . مما مل يرد بذلك حديث وال أثر
 
 
 

                                                 
 ) . ٣٢٦\١(طبقات الشافعية الكربى )١(
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 .وصف النسخ اخلطية: املبحث السابع
: , بعنـوان ـ  تركيـا ـ  إسـتانبول  وجـدت نـسخة واحـدة, يف  متحـف طوبقبـو رساي 

 االلـشامل , ورقمهـا يف)٢ // أ١٣٢٤(الثاين مـن  االبتهـاج يف رشح املنهـاج , بـرقم 
: ًســـــطرا , ومقاســـــها ) ٢٥: (, وعـــــدد األســـــطر ةلوحـــــ) ٢٧٧(, حيـــــوي )٦(
, من أول كتاب الصيام إىل آخـر التـرصية, كتبـت بخـط نـسخي مجيـل )سم٢٧×١٨(

ــبيل )هـــ٧٧٩(ســنة  ــد اهللا حجــازي احلن ــن عب هـــ, وكتبــت ٧٧٩, ناســخها موســى ب
 . وعليها متلكات الفصول والفروع واملسائل والتنبيهات باللون األمحر, 
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ٌرجــل حمجــوج, أي مقــصود, ويطلــق عــىل كثــرة :  يقــال,القــصد:  يف اللغــةاحلــج ٌ ٌ
ًحج بنو فالن فالنا إذا أطالوا الرتدد إليه: الرتدد, يقال ٍ)١(. 
 ).٢(القصد إىل بيت اهللا احلرام للنسك: ويف الرشع
ووقوف وطواف وسعي وحلق وما يتبعهـا مـن ) ٣(أنه عبادة مشتملة عىل إحرام: وحتريره

 .الواجبات والسنن
 ثــم لطــواف اإلفاضــة ثــم ,َوتكــرار العــود فإنــه يأتيــه لطــواف القــدوموفيــه قــصد  البيــت 

 )ِحج( )٦(   والكسائي)٥( محزة وقرأ,ٍيقصد يف كل سنة: ًوأيضا,) ٤(لطواف الصدر
 
 
 

 ويكون , مصدر)بالفتح(:  وقيل)٢(مها لغتان:  فقيل)١(اوالباقون بفتحه)٧()بكرس احلاء (
                                                 

 ).٢٥٩\١(, املغني يف األنباء٤٠٥, الكليات ص )حجج(, لسان العرب )حجج(املصباح املنري  ) ١(
 ). ٣٢٠\١(, هداية السالك ) ٢٠٤\٢(مغني املحتاج  ) ٢(
دخـل : أحرم أي: ح والطيب وأشياء من اللباس فيقالّهو الدخول يف التحريم كأن الرجل حيرم عىل نفسه النكا: اإلحرام ) ٣(

 .١١٧ص: حلية الفقهاء. أشتى إذا دخل يف الشتاء وأربع إذا دخل يف الربيع: يف التحريم كام يقال
ٍالدخول يف حج أو عمرة أوفيهام أو فيام يصلح هلام أو ألحدمها مغني املحتاج : ويف الرشع  )٣\٢(حتفة املحتاج ). ٢٣٠\٢(ٍ

 . الصدر يطلق عىل طواف اإلفاضة والوداع وسيأيت أن إطالقه عىل الوداع أشهر عند ذكر أحكام طواف اإلفاضة طواف ) ٤(
ّمحزة بن حبيب عامرة بن إسامعيل الدؤيل التيمي موالهم القاري العالمة الزيات أحد القراء السبعة وأدرك الصحابة كان  ) ٥(

ًإماما حجة حافظا للحديث بصريا بالفرائض  ً ً ًوالعربية عابدا خاشعا قانتا هللاً ً سري ). ٢٥٠\١(معرفة القراء . هـ ١٥٨تويف سنة . ً
 ).٩٠\٧(أعالم النبالء 

هو أبو احلسن عيل بن محزة بن عبـد اهللا بـن فـريوز األ سـدي بـالوالء الكـويف املعـروف بالكـسائي أحـد القـراء : الكسائي ) ٦(
: قـال الرشـيد. هــ١٨٩ه معاين القـرآن والقـراءات وغريهـا تـويف يف الـري سـنة ًالسبعة كان إماما يف النحو واللغة والقراءات ل

 ).٢٩٦\١(, معرفة القراء الكبار )١٣١\٩(سري أعالم النبالء . دفنت اللغة والعربية بالري
  احلجـة يف القـر اءات أليب عـيل٢١٤القراءات السبع البن جماهـد ص. ٌوقرأ حفص عن عاصم مثل قراءة محزة والكسائي ) ٧(

 .٢٢٧ إحتاف فضالء البرش ص١٧٠الفاريس ص
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 تعريف احلج 
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ّ واحلجة املـرة مـن ,)٦) (٥(   وهو غريب نقله عياض,)٤(عكسه:  وقيل)٣( االسم)بالكرس( َّ ِ
 ومجعــه ,ٌّورجــل حــاج) ٧(َ وأكثــر املــسموع فيهــا الكــرس والقيــاس الفــتح كالــرضبة,احلــج

ُحجيج وحجاج وحج كبازل وبزل ٌّ ّ ونسوة حواج,)٨(ُ ِ وذو احلجة شهر ,)٩( غري مرصوفَ
 ).١٠(احلج

 ) هو فرض: (قال
ِ وهللاَِِّ عىل الناس حج البيتm: قوله تعاىلل ِْ َ ُّ َ َْ َِ ًمن استطاع إليه سـبيال َّ ِ َ ْ ْ َِ َ ِ َ َْ َ.. l )صـىل وقولـه  ,)١١

ً بنـي اإلسـالم عـىل مخـس شـهادة أن ال الـه إال اهللا وأن حممـدا عبـده ": //اهللا عليه وسلم  ِ
ِإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحـج بيـتورسوله و  ِ هكـذا يف  "ِ وصـوم رمـضان ,اهللا احلـرام ِ

                                                                                                                                               
إن القراءتني إذ كانت مستفيـضتني يف قـراءة أهـل اإلسـالم وال اخـتالف :والذي نقول يف قراءة ذلك: قال يف جامع البيان ) ١(

راء القـارئ قـ) بكـرس احلـاء مـن احلـج أو فتحهـا(ًبينهام يف معنى وال غريه, فهام قراءتان قد جاءتا جميء احلجة فبـأي القـراءتني 
 ). ٦١٧\٥(فمصيب الصواب يف قراءته 

 .املصدر السابق ) ٢(
 ).٣٢٠\١(, هداية السالك )٢٥٩\١(املغني يف األنباء) حجج(لسان العرب  ) ٣(
 . املصدر السابق ) ٤(
 الـشفاء بتعريـف حقـوق( عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي املالكي, حمدث, حافظ مؤرخ فقيه أصـويل, لـه  ) ٥(

 . هـ٥٤٤تاريخ اإلسالم وفيات . هـ ٥٤٤ت). مشارق األنوار(, و)اإلملاع يف أصول الرواية والسامع ( , و)املصطفى
ًومل نر أحدا من أهل العربية ادعى فرقا بينهام يف معنى وال يف غـريه, ) : ٦١٧\٥(ويف جامع البيان) حجج(مشارق األنوار  ) ٦( ً ً

واحلـج , احلـج مفتـوح اسـم: قـال حـسني اجلعفـي: أبـو هـشام الرفـاعي قـال ه ما حدثنا بن اختالف اللغتني إالغري ما ذكرنا م
عمل وهذا قول مل أر أهل املعرفة بلغة العرب ومعاين كالمهم يعرفونه, بل رأيتهم جممعـني عـىل مـا وصـفت مـن أهنـام :مكسور

 . لغتان بمعنى واحد
 ).٣٢٠\١(, هداية السالك )حجج(خمتار الصحاح  ) ٧(
 ).حجج(, خمتار الصحاح )حجج(قاموس املحيط ال ) ٨(
 ).٣١٩\١(, هداية السالك )حجج(, القاموس املحيط )حجج(اللسان  ) ٩(
 ).حجج(خمتار الصحاح  ) ١٠(
 ).٩٧(آل عمران  ) ١١(
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ٍ ويف حديث آخر فيه تقديم الصوم عىل احلج,)١(هذه الرواية يف مسلم  وغري ذلك مـن ,)٢(ٍ
 وهـو جممـع عليـه معلـوم مـن الـدين بالـرضورة ومـن ,ألحاديث الـصحيحة املستفيـضةا

 .)٣(جحده كفر
ُواختلف يف السنة التي فرض فيها  : وألصحابنا يف ذلك ثالثة أوجه,ُ

َّوهللاَِِّ عـىل النـاmُ ونـزول قولـه تعـاىل,)٤(أنه قبل اهلجـرة: ِأحدها َ َ ِس حـج البيـتَ ِْ َ ُّْ ِ....l)٥(, 
  . وتفصيل آليات البيت,تأكيد للوجوب

 وعىل هذا فالصحيح عندهم أنـه سـنة ,أنه بعد اهلجرة ُواملشهور الذي نص عليه الشافعي
ــه تعــاىل)٦(ســت َأمتــوا احلــج والعمــرة هللاِِّو m : لقول َ ْ ُ َ َّْ َْ ْ ُّ ِ َ .. l )ــ)٧ ــة ت; فإهنــا نزل  ,)٨(باحلديبي

                                                 
 ).٢٩(ص) ١١٢(باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه وعظائمه : كتاب اإليامن  ) ١(
 ).١١٢(املصدر السابق  ) ٢(
, البحـر العميـق ) ٥\٥(, املغنـي )١٧٤\١(, اإلفـصاح )١٢٠\٣(, تفسري القـرآن العظـيم )٨\٧(, املجموع )٧\٥ (البحر ) ٣(
)٣٥٥\١.( 
 ).٣\٣(, نيل األوطار )٤٤٢\٣(, فتح الباري )١٢٦\٤(هناية املطلب  ) ٤(
 ).٩٧(آل عمران  ) ٥(
 ). ٤٤٢\٣(, فتح الباري )٣٢٤\١(سالك , هداية ال)٥٥٨\٤(, السنن الكربى للبيهقي)١٢٦\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 ).١٩٦(البقرة )٧(
ٍسـميت بـشجرة : ٍبالتشديد والتخفيف وجهان مشهوران قريـة سـميت ببئـر هنـاك عنـد مـسجد الـشجرة وقيـل: احلديبية ) ٨(

دان , معجـم البلـ)٨١\٣(هتـذيب األسـامء واللغـات. ٍحدباء هناك عىل نحو مرحلة من مكة بعضها يف احلل وبعـضها يف احلـرم
 ).٦٠٧\٢(, فتح الباري)٢٢٩\٢(
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ٌ وهذا االستدالل مبني عىل أن معنى إمتام احلج والعمرة ,)١( سنة ست باإلمجاع واحلديبية
 .)٣()وأقيموا( )٢( يف الشاذقرئ ويدل عليه ما ,أداؤمها

 .)٤( ) ُإمتامها أن حترم هبام من دويرة أهلك (: ٌوقال عيل
: )٧( وقـال طـاوس,)٦( )ُإمتام احلج أن حترم به من دويـرة أهلـك(: )٥( وقال سعيد بن جبري

 أن خيـرج ال يريـد إال احلـج  (:) ٩(وقال سـفيان.)٨() انفرادمها مؤتنفني من أهلكامإمتامه(

                                                 
ــاريخ  ) ١( ــل يف الت ــة )٢٠٢\٢(الكام ــة والنهاي ــامن ص)٥٥٢\٤(, البداي ــم واإلي ــسالك ١١٤, جــواب أهــل العل ــة ال , هداي
)٣٢٤\١.( 
إنه ظـاهر : (ال حيتج هبا قال اجلويني يف الربهان: هي التي مل تنقل بالتواتر واختلفوا يف االحتجاج هبا فقيل: القراءة الشاذة ) ٢(

, البيـان )٥٢٧\٢(, القواعـد والفوائـد األصـولية )ًمذهب الشافعي ألن الـراوي مل ينقلهـا خـربا والقـرآن ال يثبـت إال بـالتواتر
)١٢\٤.( 
 ) .٣٢٤\١( ,هداية السالك )١٦٥\١(, معامل التنزيل)١٠٧\٣(جامع البيان  ) ٣(
والطـربي يف ) ٢٣س١\٣(خـص أن حيـرم مـن املوضـع البعيـد كتاب احلج باب يف تعجيل اإلحـرام ومـن ر: ابن أيب شيبة ) ٤(

 ). ٥٥٨\٤(كتاب احلج باب تأخري احلج: , والبيهقي يف السنن الكربى)٣٢٩\٣(جامع البيان 
أبو عبد اهللا, الكويف املكي, من أكـابر أصـحاب ابـن عبـاس, كـان مـن : سعيد بن جبري األسدي الوالبي, أبو حممد, ويقال )٥(

مات ما عىل وجه األرض أحد إال وهو حمتاج إىل علمه, قتلـه : لتفسري والفقه وأنواع العلوم , والعمل , وقيلأئمة اإلسالم يف ا
 ). ١٢٠\٩(, البداية والنهاية )٢٧٢\٤(حلية األولياء . هـ٩٤احلجاج سنة 

 ).٣٢٩\٣(أخرجه الطربي يف جامع البيان  ) ٦(
ابـن عبـاس, أدرك مجاعـة مـن الـصحابة, ومجـع بـني العبـادة والزهـد طاوس بن كيسان اليامين, تابعي, من أكرب أصـحاب  )٧(

 ). ٢٧٦\١٠(, البداية والنهاية )٤\٤(حلية األولياء . هـ١٠٦والعلم والعمل, حج أربعني حجة, ومات وهو حاج سنة 
 والطـربي يف ,)١٣٢\٣(كتاب احلج باب يف تعجيل اإلحـرام مـن أن حيـرم مـن املوضـع البعيـد : ابن أيب شيبة يف املصنف ) ٨(

 ).٣٣٠\٣(جامع البيان 
أ ن (, املصباح املنـري)أنف(معجم مقاييس اللغة. أخذت فيه وابتدأته: واالئتناف واالستئناف بمعنى االبتداء واستأنفت اليشء

 ).ف
 حفـاظ سفيان بن عيينة بن أيب عمران اهلاليل, أبو حممد الكويف, من أعلم الناس بكتاب اهللا, حج سبعني حجة, كـان مـن ) ٩(

 ). ٣٥٧\٢(هتذيب التهذيب . هـ١٩٨احلديث املتقنني, ومن أهل الورع والدين, ت



  
٨٥ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

وعـىل , )١() قلت لو حججت أو اعتمـرت فإذا قربت من مكة,للتجارةوالعمرة ال خيرج 
 . وهذه أقوال السلف,)٢( الكريمةدالل باآليةِّهذه األقوال كلها يصح االست

 . وال دليل فيه عىل الوجوب)٣(ٌإنه أمر باإلمتام بعد الرشوع: وقيل
 .)٤( وقفت الداللة,فإن صح هذا القول عن أحد من السلف

ّ رسـولك أن وزعـم: ) ٦( ألن يف حـديث ضـامم,)٥(ُأنه فرض سـنة مخـس: والوجه الثالث
: ٌ وذكـر مجاعـة,)٧( رواه مـسلم " صدق":  قال.من استطاع إليه سبيال َّعلينا حج  البيت 
 ,)٩( وهـي سـنة الوفـود,إن قدومه سـنة تـسع:  لكن قد قيل,)٨( سنة مخس أن قدوم ضامم

ِ وهو غلط حلديث ضامم,ج فرض سنة عرشإن احل:َوأبعد بعض الناس فقال ٌ )١٠( . 
 
 

                                                 
 ).٢٤٤\٢(, اجلامع ألحكام القرآن )١٦٦\١(معامل التنزيل ) ١(
 . ٥٤شفاء الغليل ل ) ٢(
 ).٣٧٨\٣(, فتح الباري )٢٤٤\٢(, اجلامع ألحكام القرآن )١٦٦\١(, معامل التنزيل ) ٧٥\١(التتمة  ) ٣(
 . ٥٤شفاء الغليل ل ) ٤(
 )٣٧٨\٣(, فتح الباري)٣٢٤\١(هداية السالك  ) ٥(
ًمـا رأيـت أحـدا : يقـول ريض اهللا عنـه بعثه قومه إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  وكان عمـر  ضامم بن ثعلبه السعدي  ) ٦(

ًأحسن مسألة وال أوجز من ضامم بن ثعلبه كان صديقا للنبي صىل اهللا عليه وسلم  وكان   يسكن الكوفة ً
 ). ٢١٤\٢(, االستيعاب)٢١١\٢(,اإلصابة )١٩٣\٢(تاريخ األمم وامللوك 

 ) .٢٧(ص ) ١٠٢(كتاب اإليامن, باب السؤال عن أركان اإلسالم  ) ٧(
فيـه نظـر, هدايـة الـسالك :  وقـال, عـن الواقـدي)٢١٠\٢(, و نقله احلافظ ابن حجـر يف اإلصـابة )٣١٥\٢(االستيعاب  ) ٨(
)\٣٢٥.( 
: عـن أيب عبيـدة وقـال) ٢١٠\٢(, ونقله احلافظ ابن حجـر يف اإلصـابة )٣٢٥ \١(, هداية السالك)٣١٥\٢(االستيعاب )  ٩(

 .وهذا عندي أرجح 
 ).٣٧٨\٣(, فتح الباري )٣٢٥ \١(هداية السالك  ) ١٠(
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 ).وكذا العمرة يف األظهر: (قال
َّأمتـوا احلـج و m :ه تعاىللقول,)٤(  وابن عباس,) ٣( وبه قال ابن عمر,)٢) (١( )اجلديد(وهو  َْ ْ ُّ ِ َ

َوالعمرة هللاِِّ َ ْ ُ َْ .. l )عىل ما تقدم من أقوال السلف وإذا خرجت الصفات املـذكورة مـن , )٥
 بـدليل نفـي أصـل األداء عـىل ,كوهنا من دويـرة أهلـه وإفرادمهـا وجتريـدمها مـن التجـارة

َملا روي عن أيب رزين وهو لقيط العقييلو ,)٦(مقتىض األمر  إن ,يا رسول اهللا:  أنه قال,)٧( ُ
 " حـج عـن أبيـك وأعتمـر " قـال , وال الظعـن,أيب شيخ كبري ال يـستطيع احلـج والعمـرة

 .)٨(ٌحسن صحيح: قال الرتمذي ,أخرجه األربعة
: قلـت.)٩(ًال أعلم يف إجياب العمرة حديثا أجود من هذا وال أصح منه: وقال اإلمام أمحد

 . عىل أنه ال يستطيع بنفسه)ال يستطيع( :حيمل قوله
 نعم عليهن جهـاد ال ": قالالنساء جهاد?  عىل ,يا رسول اهللا: قلت :  ا قالتوعن عائشة

                                                 
 ). ١٢٥\١(املذهب الشافعي . قول الشافعي يف مرص آخر عمره: اجلديد ) ١(
 ). ١٠\٤(, البيان ) ٢٥١(,رؤوس املسائل ص)٤٦\٥(, البحر ٤٨, التنبيه ص )١٦٧\٤( ة املطلب ,هناي)٣٢٦\٣(األم  ) ٢(
ًوذكره البخاري معلقـا بـصيغة ) ٥٧٢\٤) (٨٧٦١(البيهقي يف السنن الكربى, كتاب احلج باب من قال بوجوب العمرة  ) ٣(

 ).٦٩٨\٣(اجلزم,كتاب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها الفتح 
ٌهذا حـديث : , قال احلاكم)٥٧٢\٥(, والبيهقي يف السنن الكربى )٦٤٣\١( احلاكم يف املستدرك, كتاب املناسك أخرجه ) ٤(

كتاب العمرة باب وجوب العمرة وفـضلها : ٌصحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه وعلقه البخاري يف صحيحه بصيغة اجلزم
 ). ٦٩٩\٣(الفتح 

  ). ١٩٦(البقرة  ) ٥(
 . ٥٤ لشفاء الغليل ) ٦(
ُهو لقيط بن عامر بن املنتفق بن عامر بن عقيل العامري أبو رزين العقييل  ) ٧( ُكنيته أبو مصعب صـحايب جليـل وافـد : وقيل, َ

 ).٣٢٤\٣(, االستيعاب )٣٣٠\٣(اإلصابة . بني املنتفق إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  وهو ممن غلبت كنيته اسمه
كتاب احلـج بـاب مـا جـاء يف : , والرتمذي٢٦٦ص)١٨١٠(ملناسك باب الرجل حيج عن غريه كتاب ا: أخرجه أبو داود ) ٨(

كتـاب املناسـك : , وابن ماجـه٣٨٧ص)٢٦٢٣(كتاب مناسك احلج باب وجوب العمرة : , والنسائي)٩٣٠(احلج عن امليت 
 ). ١٩٠\٣) (٢٩٥٩(باب احلج عن احلي إذا مل يستطع 

 ).٢٨\٣(رشح الزركيش , )٥٧١\٤(السنن الكربى البيهقي  ) ٩(
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 . وإسناده حسن,)١(أخرجه ابن ماجه "قتال فيه احلج والعمرة 
 وبه قال ,)٤()اجلديد(وأحكام القرآن من  ,)٣) (٢( )القديم( نص عليه يف ,ال جتب: والثاين
  أن النبـي // ملـا روي عـن جـابر, )٧(  وروي عـن ابـن مـسعود,)٦( وأبو حنيفة,)٥(مالك

 :ٌ سئل عن العمرة أواجبة هي? قالصىل اهللا عليه وسلم 
 
 
 وقـال ,)١(ةمن رواية احلجاج بن أرطـأ  أخرجه الرتمذي,)٨( " وأن تعتمر خري لك , ال" 

                                                 
كتـاب احلـج مجـاع أبـواب ذكـر العمـرة : , وصححه ابـن خزيمـة)٢٩٠١(كتاب املناسك باب احلج جهاد النساء : السنن ) ١(
إسـناده صـحيح وأصـله يف الـصحيح, حتفـة املحتـاج : وقـال ابـن حجـر.ٍإسـناد عـىل رشط مـسلم: وقال ابن امللقن.,)٢٨٣٦(
 .١٤٩, بلوغ املرام ص)١٢٦\٢(
 ). ١١٨\١(املذهب الشافعي . قول الشافعي يف العراق : القديم  ) ٢(
, البيـان )٤٦\٥(للشافعي تـردد يف القـديم يف وجـوب العمـرة البحـر :, وقال)٥٩٤\٢(,الوسيط)١٦٧\١(هناية املطلب  ) ٣(
)١٠\٤ .( 
ًذا النقـل عنـه رصحيـا يف ٌأحكام القرآن للشافعي كتاب مجعـه البيهقـي مـن نـصوص الـشافعي يف اجلديـد ومل أقـف عـىل هـ ) ٤(

اآلية التي فيها بيان فرض احلج عىل مـن فـرض عليـه هـي قـول اهللا : موضعه لكن لعل مستند هذا النقل ما نقل عنه فيه أنه قال
َ وأمتوا احلـج والعمـرة هللاِِّ {: تبارك وتعاىل  َ ْ َ ُُّ َ َّ َْ ْ ْ ِ ِ وهللاَِِّ عـىل النـاس حـج البيـت{: وقـال تعـاىل }.....َ ِْ َ ُّ َْ ِ َّ َ ً مـن اسـتطاع إليـه سـبيالَ ِ َ ْ َِ ْ َ َْ ِ َ َ. ..{ .

ُووجهه أنه مل يذكر إال فرض احلج, وقد عزى هذا القول أيضا إىل اجلديد املاوردي يف احلاوي  ُ, والرويـاين يف البحـر )٢٥٩\١(َ
)٤٦\٥. ( 
 ) . ٢٤٢\١(, إرشاد السالك )٧٧٦\٢(, عيون املجالس )٣٥٢\١(التفريع  ) ٥(
, بـدائع الـصنائع )٣٩١\١(, حتفـة الفقهـاء )٤٢١\٣(, رد املحتـار)٢٥١(, رؤوس املسائل ص )٨١٤\٢(خمتلف الرواية  ) ٦(
)٢٩٩\٥.( 
 ).٥٧٣\٤) (٨٧٦٧(كتاب احلج باب من قال بوجوب العمرة : أخرجه البيهقي ) ٧(
) ٢٧٥٧(والــدارقطني ) ٢٢٨(ص) ٩٣١(ٌكتــاب احلــج بــاب مــا جــاء يف العمــرة أواجبــة هــي أم ال? : أخرجــه الرتمــذي ) ٨(

حـسن صـحيح وقـال : ,قال الرتمـذي)٥٦٩\٤) (٨٧٥٢(كتاب احلج باب من قال العمرة تطوع : والبيهقي يف السنن الكربى
: وقـال البيهقـي. ًورواه حييى بن أيوب عن حجاج وابن جريج عن ابن املنكدر عـن جـابر موقوفـا مـن قـول جـابر: الدارقطني

املحـىل . وضـعفه ابـن حـزم. ً جابر مرفوعا بخالف ذلك وكالمها ضـعيفًواملحفوظ عن جابر موقوفا غري مرفوع, وروي عن
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 ,) يعنـي ضـعيف:ةن أرطـأويف تـصحيحه نظـر; فـإن احلجـاج بـ(: )٢( الشيخ زكي الـدين
ٌ أنـه حـديث  عـىلاتفـق احلفـاظفقـد  , يف هـذاإنه ال يعترب بكالم الرتمذي(: وقال املصنف

ث حيتمـل أن املـراد ليـست  وبتقـدير صـحة احلـدي, ضـعيف ومـدلسج واحلجـا,ٌضعيف
 .) ٣() عىل ذلك السائل لعدم استطاعتهةواجب

 ولـيس )٤( )ًالعمرة سنة ال نعلـم أحـدا رخـص يف تركهـا: الشافعي  قال (:يوقال الرتمذ
 صـىل اهللا عليـه وسـلم وقـد روي عـن النبـي  (:قـال الـشافعي. فيها يشء ثابت أهنا واجبـة

 .)٥( )ٌوهو ضعيف ال تقوم بمثله احلجة
 وقـضائها , وإجزائهـا, ووجوهبا, ومبارشهتا, فهي يف رشط صحتها, إهنا فرض:وإذا قلنا

ُ واالســتطاعة الواحــدة كافيــة لوجوهبــا ,)٦( املعــضوب فيهــا كــاحلجة واســتناب,عــن امليــت

                                                                                                                                               
....) ٌليس مسلم إال عليـه عمـره(ٍروى ابن اجلهم املالكي بإسناد حسن عن جابر):٦٩٨\٣( الفتح يفوقال احلافظ). ١٣١\٧(

 .. ٌموقوف عىل جابر
كـويف القـايض, أحـد الفقهـاء, كـان مفتـي الكوفـة بن ثور بن هبرية النخعي أبو أرطاة ال) بفتح اهلمزة: (حجاج بن أرطاة ) ١(

 ).٦٩\٧(, سري أعالم النبالء )١٥٢\١(هتذيب األسامء واللغات . هـ١٤٥صدوق كثري اخلطأ والتدليس من السابعة ت 
 خمتـرص "هـ كان فقيها حمدثا صاحب املصنفات املشهورة منهـا ٥٨١أبو حممد عبد العظيم بن عبدالقوي املنذري ولد سنة  ) ٢(
, طبقـات )٣١٩\٢٣(سـري أعـالم النـبالء . هــ ٦٤٣ والرتغيـب والرتهيـب تـويف " خمترص سـنن أيب داود " و "حيح مسلم ص

 ).١٠٠\٢(اإلسنوي 
 ).٧\٧(املجموع  ) ٣(
: العمرة سنة ال نعلم أحدا رخص يف تركهـا قـال: وقال بعض أصحابنا: (ما نصه) ٣٢٦\٣(ويف األم ) ٢٢٨ص (السنن  ) ٤(

ذهب إىل إجياهبا ومل خيالفه غريه من األئمة وحيتمـل  ل إجياهبا إن كان يريد أن اآلية حتتمل إجياهبا وأن ابن عباس وهذا قول حيتم
 أهـ). تأكيدها ال إجياهبا والذي أشبه بظاهر القرآن وأوىل بأهل العلم عندي وأسأل اهللا التوفيق أن تكون العمرة واجبة

 ومن أصحابنا مـن قـال إن مـا ذكـره −القول بأن العمرة غري واجبة: أي–قوال ثانيا ّفمن أصحابنا من خرجه : (وقال املاوردي
 ).٢٦٠\١(احلاوي ). حكاية عن مذهب غريه

  .٢٢٨السنن ص  ) ٥(
 ).٨\٧(,املجموع)٢٨٢\٣(العزيز ) ٦(



  
٨٩ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 .)١(ًمجيعا
  عـن وال التفـات إىل مـا نقـل,)٣( إال مرة واحدة )٢(وال جيب احلج والعمرة بأصل الرشع
 وعن بعضهم أنه أوجبـه يف كـل مخـس سـنني مـرة; ,)٤(ٍبعض الناس أنه أوجبه يف كل سنة

صـىل  أن رسول اهللا ,)ٍصحيح مسلم(ًاألحاديث أيضا ففي  و,)٥(فإن إمجاع املسلمني يرده
ّ أهيا الناس إن اهللا قد فرض عليكم احلج فحجـوا ":  خطبنا فقالاهللا عليه وسلم  فقـال  "ُ

لـو قلـت نعـم "ًالثـا فقـال رسـول اهللا  ثاَّأكل عام يا رسول اهللا? فسكت حتى قاهلـ: رجل
يـا :   قـال )٧(  أن األقـرع بـن حـابس,)سـنن أيب داوود( ويف ,)٦( "لوجبت وملا استطعتم 

 " فمـن زاد فهـو تطـوع ,مـرة واحـدة"  قال?ٍاحلج يف كل سنة أم مرة واحدة  , رسول اهللا

هـذه ثـم "داع  قـال ألزواجـه يف حجـة الـوصىل اهللا عليه وسلم  ويف احلديث أن النبي )٨(
  .)٢( ") ٩(ظهور احلرص

                                                 
 ).٨\٧(, املجموع )٢٨٢\٣(العزيز  ) ١(
 ).٢٧٦\٢(روضة الطالبني . القضاءعام جيب عليه لعارض كالنذر و) بأصل الرشع(احرتز بقوله  ) ٢(
ــــب  ) ٣( ــــة املطل ــــز )١٢٦\٤(هناي ــــرآن )٩\٥(, البحــــر )٢٧٦\٢(, روضــــة الطــــالبني )٢٨٠\٣(,العزي ــــسري الق , ويف تف

 . ًوإنام جيب عىل املكلف يف العمر مرة واحدة بالنص واإلمجاع ) : ١٢٠\٣(العظيم
 ).٤٩٩\٤(, املنهاج رشح صحيح مسلم )٢٨٠\٣(العزيز ) ٤(
 )٢٦٢\٢(, فتاوى السبكي )٤٤٥\٢(, إعانة الطالبني )٩\٧( املجموع  )٥(
 ).٥٦٤(ص ) ٣٢٥٧(ًفرض احلج مرة يف العمر: كتاب احلج, باب ) ٦(
ًاألقرع بن حابس بن عقال بن حممـد بـن سـفيان التميمـي الـدرامي وفـد عـىل النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  وشـهد حنينـا  ) ٧(

, )ٌإن مدحي زيـن وذمـي شـني( وحسن إسالمه وهو القائل لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  والطائف وهو من املؤلفة قلوهبم
 ) . ٣١٦\١(, تعجيل املنفعة )٩٦\٢(, االستيعاب )٥٨\١(اإلصابة 

: , وقـال)٦٤٢\١(كتـاب املناسـك : واحلـاكم يف املـستدرك) ٢٥٤(ص) ١٧٢١(بـاب فـرض احلـج : السنن كتاب احلـج ) ٨(
وفيه صالح موىل التوأمة , ولكن من رواية ابن أيب ذئـب ): ٢١٤\٣(ي ومل خيرجاه, ويف جممع الزوائدصحيح عىل رشط البخار

 .عنه سمع منه قبل اختالطه وهو حديث صحيح
ال تعدن خترجن مـن بيـوتكن : أي) ولزومها)(بضم الصاد وسكوهنا(هو مجع حصري وهو الذي يبسط يف البيوت :احلرص ) ٩(
 .ألزمن ظهور احلرص وال خترجن من البيوت: يعني ثم): ١٢٢\٣(يف تفسري القرآن العظيم, و)ح ص ر(لسان العرب . 
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ًومحله العلامء عىل أن املراد أن احلج ال جيب عليهن إال مرة واحدة كام عىل الرجـال ولـيس  ً
صـىل اهللا   ألزواج النبـي َ وأذن عمر,)٤(  حجت; ألن عائشة)٣(املراد النهي عن احلج ثانيا

 مـا روي , ولعل مستند من أوجبه يف كل مخس سنني,)٥(ٍ يف آخر حجة حجهاعليه وسلم 
ّ إن امرؤ أصححت جسمه وأوسعت عليه يف الرزق ومل يفد إيل"يف احلديث   يف كل أربعة ٌ

 وإن صـح هـذا فهـو حممـول عـىل , هـذا أو معنـاه,)٦( "ًرة ملحروم  م أو مخسة أعوامأعوام
 .)٧(االستحباب والتأكيد يف هذه املدة

 .)٨(امراالعتامر القصد إىل بلد ع: وقيل , القصد:وقيل , الزيارة:والعمرة يف اللغة
 .)٩(عبادة مشتملة عىل إحرام وطواف وسعي وحلق: ويف الرشع

ِوقــد جتــب العمــرة بعــارض كالنــذر  كــام ,)١٠(ٍ حلاجــة ال تتكــرر عــىل قــولِ ودخــول مكــة,ٍ
 .سنذكره إن شاء اهللا تعاىل 

 . فـــرع مفرد ولو نذر حجات ال يسعها عمره فقد ذكرناه يف مسائل املعضوب يف
                                                                                                                                               

ال تعدن خترجن مـن بيـوتكن : أي) ولزومها)(بضم الصاد وسكوهنا(هو مجع حصري وهو الذي يبسط يف البيوت :احلرص ) ١(
 .احلرص وال خترجن من البيوتألزمن ظهور : يعني ثم): ١٢٢\٣(, ويف تفسري القرآن العظيم)ح ص ر(لسان العرب . 

كتــاب احلــج بــاب حــج : , والبيهقــي يف الــسنن)٢٥٤(ص) ١٧٢٢(كتــاب احلــج بــاب فــرض احلــج : أخرجــه أبــو داود ) ٢(
 . إسناده صحيح): ٨٦\٤(, وقال احلافظ يف الفتح )٥٣٥\٤) (٨٦٢٢(النساء

 ).٣٢٣\١(, هداية السالك )١٢٥\٤(, عون املعبود )٨٨\٤(, فتح الباري )٥٣٥\٤(السن الكربى للبيهقي  ) ٣(
 ). ٨٦\٤(الفتح ) ١٨٦١(البخاري, كتاب احلج باب حج النساء  ) ٤(
 ).٨٦\٤(الفتح ) ١٨٦٠(املصدر السابق  ) ٥(
,وضـعفه,وبني ضـعفه الـشارح ونقـل )٤٣١\٥) (١٠٣٩٣) (١٠٣٩٢(البهيقي كتاب احلج, باب فضل احلـج والعمـرة  ) ٦(

 ) ٢٦٢\٢(قه فتاوى السبكي عن الدارقطني أنه اليصح يشء من طر
 .٥٤, شفاء الغليل ل)١٠٨\١(إرشاد السالك  ) ٧(
 ).٢٥٩\١(, واملغني)٤٢\٣(وهتذيب األسامء واللغات ) ع م ر( لسان العرب واملصباح املنري١١٧املزهر ص ) ٨(
 ) .٣\٢(, حتفة املحتاج )٢٠٧\٢(مغني املحتاج ) ٩(
 ).٢٧٦\٢(, روضة الطالبني )٢٨٠\٣(العزيز ) ١٠(
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 .) اإلسالم:ورشط صحته: (قال
ً أصليا كان أو مرتدا; لعدم أهليته,وال يصح من كافر   .)٢(للعبادة) ١(ً

أصــحها عنــد األكثــرين عــىل مــا قالــه : والعمــرة فأربعــة أوجــهأولــو ارتــد يف أثنــاء احلــج 
 .)٣()ال يف الردة وال بعد اإلسالم,//يبطل فال يميض فيه(: املصنف
 .ه, لكن ال كفارة عليه ويميض يف فاسديفسد: والثاين
 . وهذا ضعيف ة أنه يبطل حجه وعليه بدن)٤( عن حكاية ابن القطان: والثالث
, )٥(  وهـو األصـح عنـد الـشيخ أيب حامـد, كـام لـو جـن,ال يبطل وال يفـسدأنه : والرابع 
 . )٦( أيب الطيب والقايض

 أو كـان , لكن إذا أسـلم بنـى إن كـان قـد وقـف, الردةىل هذا ال يعتد باملفعول يف زمانفع
وال فـرق يف ,)٧( فإن أسلم بعـد فواتـه لزمـه التحلـل بعمـرة والقـضاء,ًوقت الوقوف باقيا

 .)٨(يقرصجريان هذا اخلالف بني أن يطول زمان الردة أو 
                                                 

 .٦٣التعريفات للجرجاين ص.ٌهي عبارة عن صالح اإلنسان للحقوق املرشوعة له أوعليه:األهلية  ) ١(
 ).٩٤(, اإليضاح ص)٢١\٤(, البيان )٦٩(, التنبيه ص)٨٨٤\٢(, احلاوي  )١٩٦( اللباب ص ) ٢(
 ).٢٥١\٧(,املجموع )٦٢٣\١( , املهذب )٤١٠\٤(, البيان )٢٨٦\٢(احلاوي ) ٣(
ًني أمحد بن حممد بن أمحد البغدادي املعروف بابن القطان آخر أصحاب ابن رسيج وفـاة لـه مـصنفات يف أصـول أبو احلس ) ٤(

 ). ١٤٦\٢(, طبقات اإلسنوي )٢١٤\٢(هتذيب األسامء واللغات . هـ٢٥٩الفقه وفروعه ت 
يف املـذهب فهـو أبـو حامـد أبو حامـد األسـفراييني أمحـد بـن حممـد بـن أمحـد ويعـرف بـابن أيب طـاهر وإذا أطلـق الـشيخ  ) ٥(

لو رآه الشافعي لفرح هبـاتفقوا عـىل : األسفراييني صار وحيد دهره وانتهت إليه الرياسة وصار له جاه عند امللوك والعوام قيل
, طبقـات )٢٠٨\٢(هتـذيب األسـامء واللغـات .هــ ودفـن يف داره٤٠٦تقديمه يف جودة الفقه وحسن النظـر ونظافـة العلـم ت 

  ).٣٩\١(اإلسنوي 
ًطاهر بن عبد اهللا بن طاهر الطربي شيخ املذهب كان إمامـا ورعـا حـسن اخللـق بلـغ مائـة سـنة ومل خيتـل عقلـه يفتـي مـع  ) ٦( ً

ًالفقهاء ويستدرك عليهم ويقيض ويشهد وحيرض املواكب صنف التصانيف الكثرية يف أنواع العلوم حمققا جمتهدا إماما يف الفقـه  ً ً
 . ٢٣٠,طبقات الشافعية للحسيني ص)٦٦٨\١٧(, سري أعالم النبالء )٢٤٦\٢(تهـ هتذيب األسامء واللغا٤٥٠ت 

 ) ٥٨\٥(املجموع. هو فعل العبادة خارج وقتها املحدود: القضاء  ) ٧(
 ).٢٥١\٧(, املجموع)٤١٠\٤(, البيان )٨٨٦\٢(, احلاوي )٦٢٣\١(املهذب  ) ٨(

 

 رشط صحة احلج
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 فـإن ,ولو حج أو اعتمر وهو مسلم ثم ارتد مل يبطل ما مىض عندنا إال أن يكون عىل ردتـه
 .)٢( ً خالفا أليب حنيفة,)١(أسلم فال إعادة عليه

غرياإلسالم فللويل أن حيرم عن الصبي الـذي ال   متييزوال يشرتط يف صحة احلج والعمرة
 . ملا سنذكره من األحاديث,)٣(يميز

 .)وإنام يصح مبارشته من املسلم املميز (:قال
 وهبذا قال , كالطهارة والصالة وغريمها من العبادات,)٥( )٤(ال يشرتط فيها التكليف:أي

 ,صبيال يـصح حـج الـ:  فقـال,)٧( يف املـشهور عنـه وخالف أبو حنيفـة,)٦(مجهور العلامء
ً أن امـرأة رفعـت صـبيا يف حجـة الـوداع فقالـت واحتج اجلمهور بحديث ابن عبـاس يـا :ً

 :)سـنن أيب داود( ويف ,)٨(  رواه مـسلم"  نعـم ولـك أجـر": قـال رسول اهللا أهلذا حـج? 

                                                 
 ).٢٥١\٧(وع, املجم)١٣٣(, الوجيز )٤٠٩\٤(, البيان )٨٨٧\٢(احلاوي  ) ١(
, رد )٢٠\١٠(, تبيـــني احلقـــائق )٢١٧\١(, الفتـــاوى اهلنديـــة )٣٤\٣(, املبـــسوط )٢٣٨\٢(خمتـــرص اخـــتالف العلـــامء  ) ٢(

 ).٨٧\١(املحتار
 . ٩٤,اإليضاح وحاشيته ص)٦٧٤\٢(,الوسيط )٥٢\٢(التتمة  ) ٣(
لـذي يكـون يف الوجـه , وهـو نـوع مـرض إذا ألزمته ما يشق عليه مأخوذ من الكلف ا) كلفت الرجل(مصدر : التكليف  ) ٤(

الكليات ص .إلزام ما فيه كلفة: ويف االصطالح . يسود به الوجه , وسمي تكليفا ألنه يؤثر يف املأمور تغيري الوجه إىل العبوسة 
)٢٩٩.( 
 ).١٨\٤(البيان  ) ٥(
 رمحـة األمـة ١٣٢األصـول ص, ختـريج الفـروع عـىل )٩٤(, اإليـضاح)٢٥\٧(, املجموع )١٨\٤(, البيان)٧٧\١(التتمة  )٦(

, كــشاف القنــاع )٢٣٣\١(, بدايــة املجتهــد )٣٣٤\١(, املعونــة )٣٩٩\٣( ,الــنجم الوهــاج )٢٣\٧(, رشح الــسنة )٢٠٩(ص
 ).١٠٥٠\٢(للبهويت 

ــسوط  ) ٧( ــسائل ص)١٧٣\٤(املب ــصنائع )٢٦٦(, رؤوس امل ــدائع ال ــدير)١٠٨٤\٣(,ب ــتح الق ــق )٤٣٢\٢(, ف , البحــر الرائ
واختلفوا يف حـج الـصبي ; قـال ): (٧٧(, ويف إرشاد الساري ص )٣٩٩\٣(, النجم الوهاج )٤٠٥\٣(ار, رد املحت)٥٢٣\٢(

ًال يصح صحة يتعلق هبا وجوب الكفـارات عليـه إذا فعـل : ال يصح منه , قال حييى بن حممد معنى قول أيب حنيفة : أبو حنيفة 
 .)حمظورات اإلحرام زيادة يف الرفق ال أنه خيرجه من ثواب احلج 

 ).١٣٦٦(باب صحة حج الصبي وأجر من حج به : كتاب احلج ) ٨(
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 .ًوظاهر هذا أنه كان طفال .)٢) (١(فأخذت بعضد صبي ورفعته من حمفتها
.  ا ابـن سـبع سـنني وأنـ يف حجة الـوداع ُحج يب مع النبي:   قال )٣ (وعن السائب بن يزيد

 .)٥(ً وهو دليل حلج الصبي يف اجلملة إن كان مميزا,)٤(رواه البخاري
 ومعنـا النـساء والـصبيان صـىل اهللا عليـه وسـلمحججنـا مـع رسـول اهللا :   قال وعن جابر

ٌ بإسـناد فيـه ضـعفرواه ابـن ماجـه.   ورمينـا عـنهمفلبينا عن الـصبيان  : وقـال الرتمـذي,ٍ
 ال وجه إلنكاره, وأما  املميز, واعلم أن حج الصبي)٦(ٌغريب ال نعرفه إال من هذا الوجه

غري املميز فالقياس عدم صحته, لكن األحاديث فيه صحت, فـال وجـه إال اتباعهـا وهـو 
 .)٧(قول اجلمهور
ٌكتـب عليـه معـصية ُويكتب للصبي ثـواب مـا عمـل مـن الطاعـات وال ي: وقال أصحابنا

                                                 
قـال .ِاملحفة مركب كـاهلودج إال أن اهلـودج يقبـب واملحفـة ال تقبـب : ٌرحل حيف بثوب ثم تركب فيه املرأة وقيل: املحفة ) ١(

. ٌكـب مـن مراكـب النـساءاملحفـة مر: حييط به مـن مجيـع جوانبـه وقيـل: سميت هبا ألن اخلشب حيف لقاعد فيها أي: ابن دريد
 ).ح ف ف: (مشارق األنوار, لسان العرب مادة

 ).٢٥٦(ص) ١٧٣٦(باب يف الصبي حيج : كتاب احلج ) ٢(
السائب بن يزيد بن سعيد بن ثاممة ويقال عائد بـن األسـود الكنـدي أو األزدي ولـد يف الـسنة الثانيـة للهجـرة لـه وألبيـه  ) ٣(

هو آخر من مات باملدينة من الصحابة وهـو : هـ وقيل٩٤:هـ وقيل٩١: هـ وقيل٨٢:  تٌصحبة استعمله عمر عىل سوق املدينة
 ). ٧\٢(, االستيعاب )١٢\٢(اإلصابة.سنة٩٤ابن 

 ).٨٦\٤(الفتح ) ١٨٥٨(باب حج الصبيان رقم: كتاب احلج ) ٤(
 ). ٨٦\٤(الفتح  ) ٥(
كتاب احلـج بـاب التلبيـة عـن : , والرتمذي)٤٤٠(ص ) ٣٠٣٨(كتاب احلج باب الرمي عن الصبيان : أخرجه ابن ماجه ) ٦(

ويف ســنده ). ٢٢٧( ص ) ٩٢٧) (هــذا حــديث غريــب ال نعرفــه إال مــن هــذا الوجــه :( النــساء والرمــي عــن الــصبيان وقــال 
ويف خالصـة .٣٨ خالصـة هتـذيب الكـامل ص٥٩٩التقريب رقم. األشعث بن سوار الكندي وثقه بعضهم وضعفه األكثرون

 ).٩٠٧\٣( التلخيص احلبري . كام قاله ابن القطان) وهو مضطرب وضعيف: ()٩٢\ ٢(البدر املنري 
 . ٨٩ ,٨٨, منهج السالك ص)٥٠٩\٢(,إرشاد السالك )٣٥٩\١(,هداية السالك)١٧\٧(املجموع  ) ٧(
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 .)١( باإلمجاع
ًوال فرق يف الويل الذي حيرم عن الصبي واملجنون بني أن يكون حالال أو حمرما حـج عـن  ً

ً ويف وجه يشرتط أن يكون حالال,نفسه أومل حيج  . )٢( إىل البرصينياوردي نسبه امل,ٍ
فعنـد البـرصيني يقـول  :)٣( عـىل الـوجهني بنامها املاوردي,ويف كيفية إحرام الويل وجهان

ٍ وجيــوز أن يكــون غـري مواجــه للــصبي وال مــشاهد,ُبقلبـه أحرمــت عــن ابنــي  لــه إذا كــان ٍ
 وال جيـوز أن يكـون , وعند البغداديني يقول بقلبه أحرمت بابني, بامليقاتًالصبي حارضا

 ومقتىض هذا البناء أن يكون األصح اشرتاط  .)٤(ٍغري مواجه للصبي باإلحرام
 

 أنه ال يـشرتط حـضور )٦( واملصنف)٥(  مواجهة الصبي لكن األصح عىل ما قاله الرافعي
ً وأنه جيوز أن يكـون حـالال وحمرمـا,الصبي ومواجهته  بأنـه  وجـزم القـايض أبـو الطيـب,ً

ــا ــويل حمرم ــويل عــن ا,)٧(ًجيــوز أن يكــون ال ــه هــل حيــرم ال ــصبي إذا كــان  وحكــى يف أن ل
فـإن قلنـا (: ٍ أوال حتـى يكونـا يف موضـع واحـد? قـالخر بالكوفـة واآلببغداد//أحدمها

ٍباجلواز كان مكروها الحتامل تلبس الصبي بيشء ال جيوز يف اإلحرام ً()٨(. 
 وال يتواله عند وجود األب عـىل الـصحيح ,)٩(د لألب وإن عالواملراد بالويل األب واجل

                                                 
, إرشـاد الـساري ص )١٦٠(,مغنـي الـراغبني البـن ص)٣٥٩\١(, هدايـة الـسالك )٢٦ \٧(, املجمـوع )٢٠\٤(البيان  ) ١(
)٧٧.( 
 ). ٤٥١\٣(, العزيز  )٧٩٣\٢(احلاوي  ) ٢(
 ). ١٦٠(, مغني الراغبني ص )١٠٧\٩(, املنهاج يف رشح صحيح مسلم )٧٩٣\٢(احلاوي  ) ٣(
 ).٤٥١\٣(, العزيز)٧٩٣\٢(احلاوي ) ٤(
 ).٤٥١\٣(العزيز  ) ٥(
 ).٢٦\٧(, املجموع )٣٩٧\٣(روضة الطالبني  ) ٦(
 ).٢٦\٧(,املجموع)٢٣١\٥(البحر ) ٧(
 ).١٨\٧(, املجموع)٣٩٧\٢(روضة الطالبني  ) ٨(
 ).١٨\٧(, املجموع)٢٣١\٥(, البحر)٧٩٠\٢(احلاوي ) ٩ (
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 والفرق أن اجلد عقد اإلسـالم لنفـسه فتبعـه االبـن بحكـم ,)١(بخالف التبعية يف اإلسالم
اجلـد و  األبوغـري .)٢(ُ واإلحرام يعقده للطفل وال والية له عليه يف حياة األب,البعضية

ِإن كان له والية كالويص وقيم احلاكم  ِّ  ونـسبه )٣(َّصح عند اجلمهور عىل ما قالـه املـصنفٌ
 عـىل ذكـر ملـاوردي ووافقـه ا,)٥( املنع فيهام واألصح عند اإلمام,إىل العراقيني) ٤( الرافعي

; )٧( أصحابنا يف أمنـاء احلـاكم  علامء وادعى إمجاع,)٦(اخلالف والتصحيح يف ويص األب
ويف .نيابـة مـن جهـة األبوال عصوبة هلم وال :  يعني,ألن واليتهم ختتص بامله دون بدنه

 .)٨(املنع: بات كاألخ وابنه والعم وابنه وجهان أصحهامسائر العص
 .)١٠(البناء عىل واليتها املال: وأصحهام. )٩(اجلواز للحديث: أحدمها:ويف األم طريقان

 ,)١٣( إال أن يكون هلـا واليـة, وعىل قول اجلمهور ال,)١٢(تليه) ١١ (فعىل قول اإلصطخري
                                                 

ًأي أنه يتبع جده إذا كان مسلام وأبوه كافرا فإنه يتبع جده ولو كان أبوه موجودا ) ١( ً فـإن اجلـد إذا ): ( ٥٢١\٢(قال يف التتمة . ً
 . )أسلم يف حياة األب حيكم بإسالم الطفل عن طريقه

 وللشارح كتـاب ١٦٠, مغني الراغبني)١٨\٧(, املجموع )٣٩٧\٣(, روضة الطالبني )٤٥١\٣(,العزيز)٥٢١\٢(التتمة  ) ٢(
 . ٧١, مقدمة السيف املسلول للسبكي ص)القول اجلد يف تبعية اجلد: (

 ).١٠٧\٩(, املنهاج يف رشح صحيح مسلم )١٨\٧(املجموع ) ٣(
 ).٥٢٢\٢(, التتمة )٤٥١\٣(العزيز  ) ٤(
 ). ١٩\٧(, املجموع )٣٣٨\٤(هناية املطلب  ) ٥(
 ) .٤٥٢\٣(, العزيز )٧٩٢\٢(احلاوي  ) ٦(
 ).٧٩٢\٢(احلاوي ) ٧(
 ).١٨\٧(, املجموع )٣٩٧\٢(, روضة الطالبني )٤٥١\٣(, العزيز )٢٠\٤(,البيان )٥٢٢\٢(, التتمة )٧٩٢\٢(احلاوي  ) ٨(
 . ١٣سبق ص ) ٩(
 ).١٨\٧(, املجموع )٤٥١\٣(, العزيز )٢٠\٤(,البيان )٢٣١\٥(,البحر)٥٢٢\٢(التتمة  ) ١٠(
ًاحلسن بن أمحد بن يزيد بن عيسى بـن الفـضل كـان فقيهـا جمـودا بـصريا بكتـب الـشافعي تـوىل : أبو سعيد اإلصطخري ) ١١( ًً ّ

ًالقضاء واحلسبة كان ورعا متقلال مـن الـدنيا صـنف كتابـا حـسنا يف أدب القـضاء ت ً , )١٢٨( صطبقـات الفقهـاء .هــ٣٢٨: ًً
 ).٣٤\١(, طبقات الشافعية لإلسنوي )٢٣٨\٢(هتذيب األسامء

 ).١٨\٧(, املجموع)٤٥١\٣(,العزيز )٢٣١\٥(,البحر)٥٢٢\٢(, التتمة )٧٩١\٢(احلاوي ) ١٢(
 ) .١٨\٧(, املجموع)٢٣١\٥(, البحر)٥٢٢\٢(,التتمة )٧٩١\٢(احلاوي ) ١٣(
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 وصــاحب الطريقــة األوىل يقــول العلــة يف ذلــك ,ولــيس يف احلــديث أهنــا أحرمــت عنــه
ٍ فيثبت ذلك كسائر األصول من أب أو أم أو جد مـن قبـل األب ,)١(البعضية ال العصوبة ٍ ٍ

 .)٢( فيهمأومن قبل األم; لوجود الوالدة
ــه وال عــصوبة ــن ال والدة ل ــة)٣(وم ــال خــالف, وال والي ــه ب ــت ل ــم , ال يثب ــان هل  وإن ك

 .)٥( )٤(حضانة
 والـــصحيح , وجهـــان)٦( ]صـــحته[ولـــو أذن األب ملـــن حيـــرم عـــن الـــصبي ففـــي 

 .)٨(واتفقوا عىل أنه لو أحرم به الويل ثم أعطاه ملن حيرضه احلج صح.)٧(صحته
 وإن  الــصبية,)٩(كــذلكو ,والــصبي املميــز إن أحــرم بــإذن وليــه صــح ولــيس لــه حتليلــه

 .)١١( ولوليه حتليله, يصح:قال أبو إسحاقوبه :  ال يصح والثاين: فاألصح)١٠(استقل
 .)١٢( يصح استقالله مل يصح وإال فاألصح الصحة:م عنه وليه فإن قلناولو أحر

ً أن ينـوي جعلـه حمرمـا فيـصري  الـويلوصـفة إحـرام:  واألصـحابقال الـشيخ أبـو حامـد
                                                 

 ).٣٢١\٥(, البحر)٧٩١\٢(احلاوي ) ١(
  .١٦٠, مغني الراغبني ص)٤٥١\٣(, العزيز)٢٠\٤(, البيان )٧٩١\٢(احلاوي ) ٢(
يف الواحد إذا مل يكن غريه; ألنه يقوم مقام ) : العصبة( ُالقرابة الذكور الذين يدلون بالذكور , واستعمل الفقهاء : العصبة  )٣(

 ).ع ص ب (املصباح املنري مادة . اجلامعة يف إحراز مجيع املال 
حاشـية البيجـوري . تربية من ال يـستقل بـأموره بفعـل مـا يـصلحه ودفـع مـا يـرضه:  من احلضن وهي مأخوذة: احلضانة  )٤(
)٢٠٠\٢.( 
 ). ٧٩١\٢(احلاوي ) ٥(
 .مكررة يف املخطوط ) ٦(
 ).١٩\٧(, املجموع )١٩\٤(, البيان )٦٧٤\٢(الوسيط  ) ٧(
   ).١٩\٧(املجموع  ) ٨(
 ).١٧\٧(موع ,املج) ٢٨٢\٣(, العزيز)٣٥\١(حلية العلامء  ) ٩(
 .استقل بإحرامه بنفسه: أي ) ١٠(
 ).١٧\٧(, املجموع )٣٩٥\١(,حلية العلامء )٢٠\٤(, البيان )٦٧٤\٢(, الوسيط )٥٢٣\٢(التتمة  ) ١١(
 ).١٧\٧(,املجموع)٢٠\٤(, البيان)٦٧٥\٢(الوسيط  ) ١٢(
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نه ينويه له ويقول عقدت اإلحرام إ  :وقال القايض أبو الطيب .ًالصبي حمرما بمجرد ذلك
 .)١(له 

ٍ وال يـضبط بـسن , وحيـسن اجلـواب ومقاصـد الكـالم,هو الذي يفهـم اخلطـاب: واملميز
 .)٢(خمصوص 

 .)٣(ز اإلحرام عنه ال جيو:ٍ ويف وجه ضعيف,واملجنون كالصبي الذي ال يميز
ٌ سـواء كـان أذن فيـه قبـل اإلغـامء أم ,ٍواملغمى عليه ال جيوز ألحد أن حيـرم عنـه كـاملريض

 . )٤(ال
ً ويصري املغمى عليه حمرما; ألنه علم منه قـصد , يصح إحرام رفيقه عنه: (وقال أبو حنيفة

 .)٥( )ول إىل امليقاتذلك وملشقة تفويت اإلحرام بعد الوص
القيـاس  : (أما العبد الـصغري فقـال ابـن الرفعـة, )٦(والعبد البالغ ليس لسيده أن حيرم عنه

 )٧( )أن يكون كتزوجيه
ولــو أذن للمملــوك بــاحلج أو أحجــه ســيده كــان حجــه (: )األم( يف قــال الــشافعي: قلــت

ً دلـيال // فلـيكن,وظاهر هـذا أنـه أحـرم عنـه) ٨()ًتطوعا ال جيزي عنه من حجة اإلسالم
  .عىل أن السيد حيرم عن العبد الصغري

                                                 
 ). ٢٠\٧(, املجموع )٢٣٢\٥(,البحر)٧٩٣\٢(احلاوي ) ١(
ــوع  ) ٢( ــسالك , هدايــة)٢٢\٧(املجم ــل ل)٣٥٨\١( ال ــن املنــافع :, وقيــل٦٨,شــفاء الغلي ــان املــضار م ــو وقــت عرف . ه

 ).٢٨(الكليات
 ).٣٩٦\١(, حلية العلامء )٢٤\٧(املجموع  ) ٣(
 ).٦٧٧\٢(, البحر العميق )٣٩٨\٣(, النجم الوهاج )٣٩٦\١(, حلية العلامء )٢٤\٧(,املجموع )٥٢٤\٢(التتمة  ) ٤(
 ).٣٩٦\١(,حلية العلامء )٧٥(,إرشاد الساري ص )٦٧٧\٢( البحر العميق ,)٥٢٤\٢(خمتلف الرواية  ) ٥(
 ).٢٨٢\٣(العزيز ) ٦(
 ).٣٥٩\١(هداية السالك  ) ٧(
 .٧٢, شفاء الغليل ل)٢٧١\٣(األم  ) ٨(

  

حكم حج 
املجنون واملغمى 
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 ما يفعله الصبي
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 فعليه ما قدر عليه بنفسه ,ً متى صار الصبي حمرما بإحرامه أو أحرم عنه وليه:فـــرع
َوفعل به الويل ما ع  , وإال فطيف به علمه فطاف, فإن قدر عىل الطواف,)١(جز عنهَ
 وكذا الصبي ,ً ويشرتط إذا طاف به الويل أن يكون الويل متوضئا,والسعي كالطواف

 وإال صالمها ,ًويصيل عنه وليه ركعتي الطواف إن مل يكن مميزا, )٢(ٌ وفيه وجه,ًأيضا
 .بنفسه عىل الصحيح

ٍ ولو أركبه الويل دابة وهو غري مميز فطافـت بـه, بكل حالال بدأن يصليهام الويل: الثاينو  ً, 
ًمل يصح إال أن يكون الويل سائقا أو قائدا : وغريهقال الروياين ً. 

 .)٣(ً ولو ركب املميز دابة وطاف عليها صح
زدلفـة وسـائر  وكذا حيـرض امل, وال يكفي حضور غريه عنهة,ويشرتط إحضار الصبي عرف

ٍومتى فرط الويل يف يشء من ذلك واقتىض احلال وجوب الدم وجـب يف مـال ,)٤(املواقف
يف فديـة مـا يرتكبـه ذكرمها  وال جيـري فيـه القـوالن اللـذان سـن, لتفريطهالويل بال خالف

 ويناوله األحجار فريميها إن قدر وإال رمـى عنـه مـن ال رمـي ,)٥(الصبي من املحظورات
 ولو كان عىل الـويل رمـي ,)٦( ويستحب أن يضعها يف يده ثم يأخذها من يده فريمي,عليه

 وإن نـواه عـن الـصبي , فإن رمى ونوى به عن نفـسه أو أطلـق وقـع عـن نفـسه,عن نفسه

                                                 
 . ٤٥٢,كفاية املحتاج ص)٤٩\٨(, املجموع) ٢١\٤(,البيان) ٦٧٥\٢(, الوسيط)٥٢٤\٢(, التتمة ١١٤اإلقناع ص ) ١(
 ). ٤٩\٨(,املجموع)٦٧٥\٢(, الوسيط)٧٩٣\٢(وياحلا ) ٢(
 ).٢١\٨(, املجموع)٢٣٢\٥(البحر  ) ٣(
بـال خـالف وال فـرق بـني املميـز وغـري (, وقـال)٢٠\٧(, املجموع)٢٣٢\٥(,البحر)٥٢٤\٢(, التتمة )٧٩٣\٢(احلاوي ) ٤(

 ).املميز 
 ).٢٢\٧(املجموع  ) ٥(
 .)٢٠\٧(, املجموع)٢٣٢\٥(,البحر)٥٢٤\٢(التتمة  ) ٦(
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 بوقوعــه عــن الــويل العــن )٢( واملتــويل)١(  وقطــع البنــدنيجيهــان حكامهــا البغــويفوج
بينه وبني الطواف إذا محل الصبي وطاف به عـىل أحـد القـولني بـأن  وفرق املتويل ,الصبي

ٍونظريه أن يطوف الويل غري حامل للصبي وينـوي ,)٣(صورة الطواف وجدت من الصبي
والقدر الزائد من النفقـة بـسبب الـسفر يف , )٤(  فال يقع عن الصبي بال خالفعن الصبي

 فعىل هذا لو أحرم ,)٥( يف مال الويل: أصحهام, قوالن: وقيل,مال الويل أو الصبي وجهان
 ,نفقة احلرض ففي مـال الـصبيقدر فإن مل يفعل أنفق عليه أما حلله, حناه بغري إذنه وصح

ٌ أنه ال خالف يف ذلك فإن مصلحة الـسفر خمتـصة بـه بخـالف ;ًوذكر مجاعة ٌ منهم املصنف
 جتب نفقته يف مال القـراض فإنـه جتـب كـل :إذا سافر بإذن املالك وقلنا) ٦( عامل القراض

 وذكـر ,)٧( يف احلـرضتٍنفقة عىل قول ألنه يتعطل يف سفره عن بعض مكاسبه التـي كانـال
 ,الويل يـضمن مجيـع النفقـة)٩( ] أنًوجها[)٨( ]قسم الصداق[ يف الباب الثاين من الرافعي

 ,)١٠( الصبي عىل األصح ألنه حيتاج إليـه بعـد البلـوغٍوأجرة تعلم ما ليس بواجب يف مال
 فـإن كانـت مـن مـال ,ويسلم الويل النفقة ملـن ينفـق عـىل الـصبي فـإن سـلمها إىل الـصبي

                                                 
القــايض أبــو عــيل احلــسن بــن عبيــداهللا البنــدنيجي أكــرب أصــحاب أيب حامــد, لــه تعليقــة مــشهورة اســمها اجلــامع ولــه  ) ١(
ًكان صاحلا ورعا ت )الذخرية(  ).١٩٦\١(طبقات اإلسنوي. هـ٤٢٥ً
ل الـدين ولـه أبو سـعيد عبـد الـرمحن بـن مـأمون النيـسابوري املتـويل, بـرع يف الفقـه واألصـول, واخلـالف بـل ويف أصـو ) ٢(

 ).٢٨٢\١١(, سري أعالم النبالء)١٤٦\١(طبقات اإلسنوي . هـ ٤٧٠, ت )التتمة(مصنفات أشهرها كتاب 
 ).٢١\٧(,املجموع)٢٣٢\٥(,البحر)٥٢٤\٢(,التتمة )٧٩٤\٢(احلاوي ) ٣(
 ). ٢١\٧(,املجموع)٢٣٤\٥(,البحر)٥٢٤\٢(التتمة  ) ٤(
 ).٢١\٧(, املجموع)٢٣٥\٥(, البحر)٢٢٢١\٤(, البيان)٧٩٦\٢(احلاوي ) ٥(
ًمالك ماال للعامل يعمل فيه والربح بينهامهو دفع : القراض ) ٦(  ). ٢١\٢(حاشية البيجوري . ٍ
 .٤٥٣,,كفاية املحتاج ص)٢١\٧(, املجموع)٦٥٧\٢(, الوسيط)٢٢\٤(البيان ) ٧(
 ). ٣٢\٦(العزيز. ًفيكون تصحيفا). من قسم القراض (لعل العبارة ) ٨(
 . ولعل الصواب ما ذكر,  وحهان :يف األصل  ) ٩(
 ).٢١\٧(,املجموع)٧٩٦\٢(احلاوي ) ١٠(
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 .)١(الصبي مل جيز وضمن وإن كانت من مال الويل فاليشء عىل أحد
 فـال ً فإن تطيب أو لبس ناسيا,وجيب عىل الويل منع الصبي املحرم من حمظورات اإلحرام

 ,)٢( وجبـت, وهـو األظهـر, وإن قلنا عمد, عمده خطأ فال:ً أو عامدا فإن قلنا عليه,فدية
  وهبــــــذا قطــــــع املحققــــــون ألن عمــــــده يف العبــــــادات كعمــــــد (:قــــــال اإلمــــــام 

 
 

ً قــوال فارقـا بــني أن يكـون الــصبي ممـن يل)٤(  ونقــل الـداركي,)٣(//) البـالغ ذ بالطيــب تــً
 .)٥(واللباس أوال

 وهـو املـذهب ,ال وسـهوها سـواءولو حلق أو قلم أو قتل صيداً وقلنـا عمـد هـذه األفعـ
  .)٦(وجبت الفدية وإال فهي كالطيب واللباس

فـإن كـان بغـري ,)٧(ومتى وجبت الفدية فهي يف مال الويل يف أظهر القولني إن أحرم بإذنه 
ٍ ويف وجـه ,)٨( وغريها)التتمة( قاله يف ,إذنه وصححناه فالفدية يف مال الصبي بال خالف

                                                 
 ).٢١ ٢٠\٧(املجموع ) ١(
 .٤٥٣, كفاية املحتاج ص)٢٣٤\٥(,البحر)٧٩٨\٢(,احلاوي )٣٤٢\٤(هناية املطلب  ) ٢(
   )٣٩٩\٢(, روضة الطالبني)٢٢\٧(, املجموع )٣٤١\٢(هناية املطلب ) ٣(
 مـا رأيـت أفقـه منـه:بد اهللا بن حممد الداركي انتهت إليه رئاسة العلم بنيسابور قـال أبـو حامـدأبو القاسم عبدالعزيز بن ع ) ٤(

ًكان إذا استفتي فكر طويال وربامكانت فتـواه خمالفـة للـشافعي وأليب حنيفـة ويقـول األخذبحـديث رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه :ً
   ).٢٤\١(سنوي, طبقات اإل)٢٦٣\٢(هتذيب األسامء واللغات. هـ ٣٧٠وسلم  أوىل ت 

وافــق ) الــداركي(, )٣٩٩\٢(,ونقلــه عــن الــدارمي ولــيس عــن الــداركي ولكــن يف روضــة الطــالبني )٢٢\٧(املجمــوع ) ٥(
 . الشارح

 . ٤٥٣, كفاية املحتاج ص)٣٩٩\٢(, روضة الطالبني )٢٢\٧(املجموع ) ٦(
ــة املطلــب )٥٣٠\٢(التتمــة  ) ٧( ــان)٣٤٢\٤(, هناي ــاج )٢٢\٧( املجمــوع,)٢٧٦\٢(, والوســيط)٢٠\٤(,البي ــة املحت , كفاي

 .٤٥٥, ٤٥٤ص
 .٤٥٤, كفاية املحتاج ص)٢٢\٧(,املجموع)٥٣٠\٢(التتمة  ) ٨(

  

 

 

ارتكاب الصبي 
 املحظورات
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 قالـه ابـن ,إن أحرم به األب واجلـد ففـي مـال الـصبي وإن أحـرم بـه غريمهـا فعليـه: آخر 
 ومتـى وجبـت عـىل الـويل فهـي )١( جتـب بفعـل الـصبي وهـو ضـعيفٍ يف كل فديةالقطان

 .)٢(كالواجبة عىل البالغ بفعل نفسه
 وإال فهـل ,ً فإن كانت مرتبـة فحكمهـا حكـم كفـارة القتـل, ومتى وجبت يف مال الصبي

 دي بالصوم يف حال الصبا?تجيزي أن يف
 وهــو قــول , احلــج الفاســد يف الــصبا أصــحهام جيزيــهئه وجهــان مبنيــان عــىل صــحة قــضا

لويل واحلالة هـذه  وليس ل)٣(  وهو قول ابن املرزبان,ال جيزيه:  والثاين ,القايض أيب حامد
 وإن أوجبنـا الكفـارة يف ,إىل خالف فيه  ألنه غري متعني وأشار املتويل;أن يفدي عنه باملال

 .)٤(مال الويل جاز له الصوم
وإن  ;سد حجه يف أظهر القـولني عمده خطأ مل يف: ولو جامع الصبي ناسياً أو عامداً وقلنا

ألنـه إحـرام , وإذا فسد حجه فعليه القضاء يف أظهـر القـولني, قلنا عمده عمد فسد حجه
 ألنـه لـيس ;ال:  والثـاين,ً واألظهر أنه جيزيه القضاء يف حال الصبا اعتبارا باألداء,صحيح

 بحيـث لـو  فـإن كانـت;ظـر يف احلجـة التـي أفـسدها ن فعىل هـذا إذا بلـغ,)٥(أهالً للفرض
 بـأن بلـغ قبـل فـوات الوقـوف تـأدت حجـة اإلسـالم ,سلمت أجزأته عن حجة اإلسالم

ً فـإن نـوى القـضاء أوال ; ثـم يقـيض,عليـه أن يبـدأ بحجـة اإلسـالمفـال, و وإال ,بالقضاء
ٍ وهذا أصل لكل حجة فاسدة إذا قضيت هل ,انرصف إىل حجة اإلسالم ٍ قـع عـن حجـة تٌ

                                                 
 ).٣٩٩\٢(, روضة الطالبني)٢٢\٧(املجموع ) ١(
 . ٤٥٤,كفاية احلتاج ص)٢٢\٧(املجموع ) ٢(
 املـذهب الـشافعي وأصـحاب الوجـوه الشيخ الفاضل أبو احلسن عيل بن أمحد البغدادي املعروف بابن املرزبان أحد أئمة ) ٣(

, الطبقــات البــن قــايض )١٩٩\٢(الطبقــات لإلســنوي. هـــ ٣٦٦أخــذ عنــه ابــن القطــان خمتــرص املــزين فأحــسن فيــه ت
 ). ٢١٤\٢(, هتذيب األسامء واللغات)١٤٢\١(شهبة

 .٤٥٦,كفاية املحتاج ص)٢٢\٧(,املجموع)٥٣١\١(التتمة  ) ٤(
 ). ٢٤\ ٢٣\٧(, املجموع)٣٩٦\١(, حلية العلامء)٦٧٦\٢(,الوسيط)٣٤٠\٤(, هناية املطلب ) ١٤٢\ا(األم  ) ٥(

لو جامع الصبي 
 ناسيا ًأو عامدا
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زنــا القــضاء يف الــصبا فــرشع فيــه فبلــغ قبــل ّ وإذا جو.)١(فيهــا هــذا التفــصيلاإلســالم? 
 ومهــام وجــب القــضاء وجبــت ,)٢(الوقــوف انــرصف إىل حجــة اإلســالم وعليــه القــضاء

 وهـل هـي يف مـال , الوجـوب: أصـحهام; وإال ففـي الكفـارة وجهـان,ةالكفارة وهي بدن
 وإذا أو جبناها يف مال الويل أو الصبي فيـه اخلـالف ,الصبي أو الويل? فيه اخلالف السابق

 . )٣(كالبدنة
 .)٤( واملجنون كالصبي الذي ال يميز يف مجيع املذكور

 فـإن مل يقـف ; وأنفـق مـن مالـه,قرار فرض احلـج عليـه ولو خرج الويل باملجنون بعد است
  .)٥(حتى فات الوقوف غرم له الويل زيادة نفقة السفر وإن أفاق وأحرم وحج فال غرم

 ,ويشرتط يف وقوعه عن حجة اإلسالم إفاقته عند اإلحرام والوقوف والطـواف والـسعي
 .)٦(ً وقياس كونه نسكا اشرتاط اإلفاقة فيه,ومل يتعرضوا للحلق

 عـن حجـة // فإن بلغ بعد خـروج وقـت الوقـوف مل جيـزه,ولو بلغ الصبي يف أثناء احلج
ــالم ــروج, )٧(اإلس ــل خ ــوف وقب ــد الوق ــف,أو بع ــد إىل املوق ــه ومل يع ــىل  وقت ــزه ع  مل جي

                                                 
 ).٢٤\٧(,املجموع)٢٣٦\٥(البحر ) ١(
 ).٢٤\٧(املجموع ) ٢(
لسمنها وعظمها يقال بدن اإلنسان فهو بادن إذا سمن  سميت بدنة: , والبدنة)٤٥٧\٧(, كفاية املحتاج )٢٤\٧(املجموع ) ٣(

ً, وبدن يبدن تبدينا إذا أسن وي الزاهـر . قال للرجل املسن بدن ومنه هل لـشباب فـات مـن مطلـب أم مـا بكـاء البـدن األشـيب ّ
 .١٢٦ص

 ).٢٤\٧(,املجموع)٣٩٦\١(,حلية العلامء)٨٢\١(التتمة  ) ٤(
 ).٢٤\٧(,املجموع) ٣١٠\٢(روضة الطالبني  ) ٥(
 ).٢٤\٧(,املجموع)٨٢\١(التتمة  ) ٦(
, ونقـل اإلمجـاع ) ٦٧٦\٢(, الوسـيط)٢٦٢\٥(,البحر) ٢٤\٤( البيان٩٦ه ص,التنبي) ٨٨٣\٢(,احلاوي) ٣٢٢\٣(األم  ) ٧(

 ) .٣١\٧(,واملجموع)٤٣١\١(, ويف الكايف البن عبد الرب)٧٧(, وابن املنذر اإلمجاع ص)١٧٠\٣(عىل ذلك الرتمذي يف سننه
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لو بلغ الصبي يف 
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 ولـو عـاد فوقـف يف الوقـت أو بلـغ قبـل وقـت ,)٣)(٢( البـن رسيـج ًا ًخالفـ, )١(الصحيح
وابـن , )٦)(٥( ً خالفـا أليب ثـور,)٤(ويف حال الوقوف أجزأه عن حجـة اإلسـالمأالوقوف 
لكن جيب إعادة السعي إن كان سـعي عقـب طـواف القـدوم قبـل البلـوغ عـىل , )٧( املنذر

حجـة حجـه عـن  وإذا وقـع ,)٨( وخيـالف اإلحـرام فإنـه يـستدام يف حـال البلـوغ,األصح
 , نعـم: والثاين,)٩( ومنهم من قطع لعدم اإلساءة,إلسالم فال دم عليه عىل أصح القولنيا

 واخلالف فـيمن مل يعـد بعـد البلـوغ إىل امليقـات فلـو ,لفوات اإلحرام الكامل من امليقات
 والطواف يف العمرة كـالوقوف يف احلـج إذا بلـغ قبلـه ,)١٠(عاد فال دم عليه عىل الصحيح

وحيث أجزأمها عـن , )١(وعتق العبد كبلوغ الصبي, )١١(رة اإلسالمأوفيه أجزأته عن عم

                                                 
بلـوغ واحلريـة يف زمـان قد سقط عنهام فرض احلـج لوجـود ال: وقال أبو العباس بن رسيج: (, وعبارته)٨٨٣\٢(احلاوي ) ١(

الوقوفكام يسقط عنهام بوجوده قبل الوقوف ألن الوقوف بعد البلوغ واحلرية ممكـن أال تـرى أن البلـوغ واحلريـة بعـد اإلحـرام 
 ). ٢٥\٤(, والبيان)كالبلوغ واحلرية قبل اإلحرام ألن فعل اإلحرام بعد البلوغ واحلرية ممكن

بن عمر بن رسيج البغدادي شيخ الشافعية يف مرصه وعنه انترش مـذهب الـشافعية يف ابن رسيج القايض أبو العباس أمحد  ) ٢(
, )١٨٥\١(طبقات الشافعية البـن كثـري.  هـ٣٧٥مصنف, توىل قضاء شرياز, ومات ببغداد سنة ٤٠٠أكثر اآلفاق, قيل صنف 

 ).٣١٦\١(طبقات الشافعية لإلسنوي
 ).٣٢\٧(, واملجموع)٢٥\٤(, البيان )٨٨٣\٢(احلاوي ) ٣(
 ).٣٢\٧(,املجموع)٢٤\٤(, البيان)٨٨١\٢(احلاوي ) ٤(
عرفتـه بالـسنة منـذ :أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أيب اليامن الكلبي البغدادي الفقيه أحد األعـالم, لقبـه أبـو ثورقـال امحـد  ) ٥(

ً أحد أئمة الدنيا فقها وعلام كان:اسأل غرينا, سل الفقهاء, سل أبا ثور, قال ابن حبان: مخسني سنه وسئل أمحد عن مسألة فقال ً
ـــضال,ت ـــا وف ـــات الـــشريازي ص٢٤٠ًوورع ـــامء واللغـــات١٩٠هــــ, طبق ـــذيب األس ـــات الـــشافعية )٢٠٠\٢(,هت ,طبق

 ) .٢٢٧\١(للسبكي
 ).٣٣\٧(,املجموع)١٨٢\٣(اإلرشاف  ) ٦(
 .١١٤اإلقناع ص ) ٧(
 ). ٣٣\٧(املجموع ) ٨(
 ).٣٢\٧(, واملجموع)٨٨١\٢(احلاوي ) ٩(
 ).٣٢\٧(املجموع ) ١٠(
 ).٦٧٧\٢(,الوسيط) ٢٦٥\٥(,البحر)٣٢\٧(املجموع ) ١١(
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ًحجة اإلسالم فهل نقول وقع إحرامهام تطوعا ثم انقلب فرضـا عقـب البلـوغ والعتـق أو  ً
 كـان سـعى عقـب طـواف القـدوم إذا وفائدته أنـه ,ألولا : أصحهام,? فيه وجهانًموقوفا

 وأمـا يف , الوجه الثاين يف العبـد قريـب واعلم أن, وعىل الوجه الثاين ال جيب,جيب إعادته
 . ولعل حكايته فيه غلط,)٢(الصبي فال وجه له

 :أصحهام: ِن فعله حلاجة الصبي فطريقانإولو طيب الويل الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه 
 والثــاين القطــع بأهنــا عــىل ,أنــه كمبــارشة الــصبي فــيمن عليــه الفديــة القــوالن املتقــدمان

 وهـل يكـون الـصبي ,ٌ وكـذا لـو طيبـه أجنبـي,ٍال حلاجة فالفديـة عليـه ولو طيبه ,)٣(الويل
فـإن أجلـأه الـويل إىل التطيـب أو فوتـه احلـج ,)٤( ال يكـون: أصـحهام, فيـه وجهـان?ًطريقا

 وإذا متتـع الـصبي أوقـرن فحكـم دم التمتـع والقـران )٥( فالفدية يف مال الويل بال خالف 
 .)٦( فيها اخلالف السابق,حكم الفدية بارتكاب املحظورات

ولو نوى الويل أن يعقد اإلحرام للـصبي فمـر بـه عـىل امليقـات ومل يعقـده ثـم عقـده بعـده 
ب ال عىل الويل وال عىل ال جت: والثاين, جتب الفدية يف مال الويل خاصة: أحدمها,فوجهان
 .)٧(الصبي

                                                                                                                                               
 ).٣٢\٧(,املجموع)٥٣٦\٥(,البحر) ٦٩(التنبيه  ) ١(
 ).٨٨٤\٢(احلاوي ) ٢(
  .٤٥٦,كفاية املحتاج ص) ٢٣\٧(,املجموع)٦٧٦\٢(,الوسيط) ٣٩٥\١(حلية العلامء  ) ٣(
 ).٢٣٢٢\٧(,املجموع)٦٧٧\٢(الوسيط ) ٤(
 .٥٥٦اإليضاح وحاشيته ص٤٥٨,كفاية املحتاج ص ) ٢٩\٧(,املجموع) ٢٦٧\٥(حر,الب)٢٧٨\٣(األم  ) ٥(
 ).٢٣\٧(, املجموع)٣٩٥\١(حلية العلامء ) ٦(
 ).٢٣\٧(املجموع ) ٧(

  

  

  

  

  



  
١٠٥ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 سواء كان , وبه قال مجهور العلامء, اقتىض كالم املصنف أ ن حج العبد صحيح:فــرع
 .)١(بإذن السيد أو بغري إذنه

 .)٢(ال يصح بغري إذنه:  وقال داود 
 .)٣( يأذن وأمجعوا عىل أنه ال جيب عليه سواء أذن له أم مل 

 فـإن أحـرم بإذنـه مل يكـن لـه حتليلـه سـواء بقـي نـسكه , وليس له أن حيرم إال بـإذن سـيده
 ولـه اخليـار إن جهـل , ولـيس للمـشرتي حتليلـه,ً ويصح بيعه قطعا,)٤(ًصحيحا أم أفسده

, حرم بغري إذنه فاألوىل أن يأذن له يف اإلمتـام فـإن حللـه جـاز عـىل املـذهبأ وإن ,إحرامه
  .)٥(ولو باعه فللمشرتي حتليله

 فإن رجع ومل يعلم العبد فأحرم فهل له حتليله? فيـه ,ولو أذن له فله الرجوع قبل اإلحرام
 لــه : أصــحهام,وجهـان مبينــان عـىل القــولني يف تـرصف الوكيــل بعــد العـزل وقبــل العلـم

 وإن رجع بعد إحرام ,وإن علم العبد برجوعه ثم أحرم كان كإحرامه بغري إذنه, )٦(حتليله
 .)٨( َخالفا أليب حنيفة, )٧(العبد مل يصح رجوعه ومل يكن له حتليله

وي  وبه قطع البغ, أصحهام, له يف العمرة فأحرم باحلج أو عكسه فثالثة أوجه//ولو أذن
 وهـو ,له حتليله فيهام:  والثاين,ٍ له أن حيلله فيام إذا أذن له بعمرة فأحرم بحج دون عكسه,

                                                 
ـــــر)٢٧٨\٣(األم ) ١( ـــــوع)٢٦٥\٥(,البح ـــــساري ص)٢٧\٧(,املجم ـــــاد ال ـــــصنائع)٧٩(,إرش ـــــدائع ال , )١٥١\٣(, ب

 ). ٨٥\٣(,املبدع)٣٥٣\١(التفريع
 ).٢٦٤\٥(,البحر)٢٢\٤(, البيان)٨٩١\٢(احلاوي ) ٢(
, أحكـام القـرآن )وأمجعـت األمـة عـىل أن العبـد ال يلزمـه احلـج: (,قال)٢٧\٧(,املجموع)٢٦٦\٥(البحر١١اإلقناع ص ) ٣(

 ).وال خالف فيه بني األمة وال بني األئمة: (, ونصه)٢٨٧\١(البن العريب
 ) .٢٦٥\٥(,البحر)٨٩١\٢(احلاوي ) ٤(
 ). ٢٧\٧(, املجموع )٥٤٦\٢(التتمة  ) ٤(
 ).٢٧\٧(, املجموع)٥٣٠\٣(, العزيز )٢٣\٤(,البيان )٢٦٦\٥(, البحر)٥٤٤\٢(,التتمة )٨٩٤\٢(احلاوي ) ٦(
 )٢٧\٧(, املجموع)٢٦٦\٥(, البحر)٥٤٤\٢(, التتمة )٨٩٤\٢(احلاوي ) ٧(
 ). ٣٦٢\١( املناسك, املسالك يف)٢٠٠\٣(, بدائع الصنائع)١٦٥\٤(, املبسوط)٧٦٧\٢(خمتلف الرواية  ) ٨(
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 . )٢( وهذا غلط, ليس له حتليله فيهام: والثالث,)١( اختيار الدارمي
. )٣(ج بعد الفراغ من العمـرة وقبـل اإلحـرام بـهولو أذن له يف التمتع فله أن يمنعه من احل

ٍإشـارة إىل خـالف ويف كالم الـدارمي ,  ليس له حتليله, فقرن,ولو أذن له يف احلج والتمتع ٌ
 .)٤(فيه

ولــو أذن لـــه يف اإلحـــرام مطلقـــا فـــأحرم وأراد رصفـــه إىل أي نـــسك أراد الـــسيد غـــريه 
ن له يف اإلحرام يف ذي القعدة فأحرم يف شوال فله حتليله قبـل دخـول ولو أذ, )٥(فوجهان

 . )٦( ال بعد دخوله ,ذي القعدة
 .ولو أذن له يف اإلحرام من مكان فأحرم من أبعد منه فله حتليله

 فعلـه بعـد , الـصحة فـإن صـححناه: أصـحهام,ًولو نذر العبد حجا ففي صـحته وجهـان 
ففــي صــحته , ًن لــه الــسيد يف فعلــه رقيقــا ففعلــه فــإن أذ,)٧(عتقــه وبعــد حجــة اإلســالم

واألصـح , )٨(الوجهان يف قـضاء الـصبي والعبـد احلجـة الفاسـدة يف حـال الـصبا والـرق
 وال خـالف أنـه ال يلـزم أذن أومل يـأذن حتـى يعتـق,)١٠( وقيل يـصح بغـري إذنـه)٩(الصحة

                                                  واملعلـق عتقـه , واألمـة املزوجـة,)٣( واملـدبر,)٢( وأم الولـد,)١( وال فرق بـني القـن,)١١(
ًأبو الفرج حممد بن عبد الواحد حممد الدارمي البغدادي صاحب الذهن الثاقب والفهم الصائب والبالغة قيل كان فقيهـا  ) ١(

,وطبقـات الـشريازي )٢٤٧\١(طبقـات اإلسـنوي . هــ٤٤٩, ت)مجـع اجلوامـع(ًشاعرا من أفصح الناس هلجة له مصنفات كـ
 ).١٢٨(ص

 ) ٢٨\٧(املجموع, )٨٩١\٢(احلاوي )٢(
 ).٢٨\٧(املجموع )٣(
 ).ليس له حتليله باتفاق: (, وقال)٢٨\٧(,املجموع)٢٦٦\٥(البحر ) ٤(
 ). ٢٨\٧(املجموع  ) ٥(
 ).٢٨\٧(, املجموع)٢٦٦\٥(, البحر)٨٩٥\٢(احلاوي ) ٦(
 . ٣٩٧, األشباه والنظائر ص)٣٠\٧(املجموع ) ٧(
ًهو اململوك كال أو بعضا: الرقيق ) ٨(  . ٤٧٥ات صالكلي. ً
 . ٣٩٧,األشباه والنظائرص)٣٠\٧(املجموع ) ٩(
 .٧٥, شفاء الغليل ل٣٩٩,األشباه والنظائر ص)٢٧\٧(املجموع ) ١٠(
 ).أمجعت األمة عىل أنه ال يلزمه احلج: (,وقال)٢٧\٧(,املجموع)٢٦٦\٥(البحر١١اإلقناع ص ) ١١(



  
١٠٧ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ,)٤(ٍ واملعلق عتقه بـصفة, واألمة املزوجة,)٣( واملدبر,)٢( وأم الولد,)١(وال فرق بني القن
 .)٥(واملبعض

أحـدمها فيـه قـوالن :  ففـي جـواز حتليلـه طريقـان , بغري إذن مواله)٦( ولو أحرم املكاتب
  .)٧(قطع بأن له حتليلهواألصح ال, كمنعه من سفر التجارة 
 وقيـل فيـه اخلـالف ,)٨(ٌ ألنـه مكلـف; باجلامع وجب عليـه القـضاءهوإذا أفسد العبد حج

 ,القـوالن يف قـضاء الـصبي يف حـال الـصبا ,)٩( يف حـال الـرقئهالذي يف الـصبي يف قـضا
 وال يلـزم الـسيد أن يـأذن لـه يف القـضاء إن كـان إحرامـه األول بغـري ,)١٠(أصحهام جيزيـه

 جيزيـه : فـإن قلنـا,)١١(فـساد ألنه مل يأذن يف اإل, وكذا إن كان بإذنه يف أصح الوجهني,إذنه
 بعد العتـق فعتـق قبـل الوقـوف أوحـال الوقـوف القضاء يف حال الرق فرشع فيه أو قىض

 وكـل ,)١٢( فعليه حجـة اإلسـالم ثـم القـضاء, وإال فال,أجزأه القضاء عن حجة اإلسالم
ألنه مل يـأذن لـه يف , ٌ سواء أحرم بإذنه أو بغري إذنه, يلزم السيدٍدم لزم العبد بفعل حمظور مل

                                                 
 .٤٧٥الكليات ص. ًاململوك كال: القن هو ) ١

 . ٤٩٤حتفة اللبيب ص . من إذا أصاهبا سيدها وضعت ما يتبني فيه خلق إنسان : أم الولد هي ) ٢(
ٌإذا مــت فأنــت حــر:عتــق يعلقــه الــسيد بموتــه فيقــول لعبــده : املــدبر هــو ) ٣(  ٤٩٤, حتفــة اللبيــب ص )١٠٠\١٨(احلــاوي . ُ

 ). ١١٠٠\٢(االستغناء يف الفرق واالستثناء 
أوإحـدى أخواهتـا مـن أدوات الـرشط ) إن(ٍيشء حاصـل أو غـري حاصـل بٍهو ترتيب يشء غـري حاصـل عـىل : التعليق ) ٤(

 . ٢٥٢معطية األمان ص. اجلازمه
 .٤٨٧حتفة اللبيب ص. من عتق بعضه : املبعض هو ) ٥(
ٍهو أن يعقد السيد مع عبده عقد معاوضة عىل عتقه بامل يرتاضيان به إىل نجوم يتفقان عليها) ٦(  ).١٤٠\١٨(احلاوي. ٍ
 )٢٨\٧(, املجموع)٤٠٤\٤(, البيان )٤٥٣\١(,حلية العلامء)٢٦٥\٥(,البحر)٥٤٦\٢(التتمة  )٧(
 ).٢٦٣\٥(, البحر)٨٨٩\٢(احلاوي ) ٨(
 )٢٣٦\٧(,املجموع)٢٣٦\٥(, البحر)٨٨٩\٢(احلاوي ) ٩(
 )٢٣٦\٧(,املجموع)٢٣٦\٥(البحر ) ١٠(
 )٢٣٦\٧(, املجموع)٢٣٦\٥(, البحر)٨٩٠ ٨٨٩\٢(احلاوي ) ١١(
 ).٢٨\٧(, املجموع)٢٣٦\٥(البحر, )٨٩٠\٢(احلاوي )١٢(
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 وعىل اجلديد ,)١( قال عىل القول القديم لزمه إخراجه,)أن يملك (املحظور ثم إن كان له
 وكـذا إن كـان ,وللسيد منعه منه يف حال الرق إن كان أحـرم بغـري إذنـه, )٢(فرضه الصوم

 .)٣(بإذنه يف أصح الوجهني
 وإن كان بإذنه فهل جيب الدم عىل الـسيد? قـال , متتع بغري إذنه فكدم املحظورولوقرن أو
 .)٤( الوجوب: أحدمها, قوالن: ويف القديم, ال وهو األصح:يف اجلديد

 له بدل ففي لزومه عىل : وإن قلنا, ال بدل له لزم السيد عىل القديم:ودم اإلحصار إن قلنا
ولـيس لـسيده , عىل السيد فواجـب العبـد الـصوم وإذا مل نوجب الدم ,)٥(القديم القوالن

 وإال مل , يملـك أراقـه: وقلنـا,ًكه السيد هدياّ ولو مل.)٦(منعه منه يف األصح إلذنه يف سببه
 ولـو أراق عنـه بعـد موتـه أو أطعـم ,)٨( فعىل هذين القولني]فيه[ )٧( ولو أراقه السيد,جيز

ًعنه جاز قوال واحدا   , ليس برشط//والتمليك بعد املوت ,)٩(ال أنه حصل من تكفريهإ,ً
 .)١٠(ٍوهلذا لو تصدق عن ميت جاز

 وإن اعتربنـا حـال األداء أو ,)١١(ًولو أعتق العبد قبـل صـومه ووجـد هـديا فعليـه اهلـدي 
                                                 

ثـم إن املـذهب الـصحيح : (, كـام أثبتـه وهـو يف املجمـوع قـال)ثم إن كان له أن يملك(هذه العبارة فيها سقط والصحيح ) ١(
يملـك لزمـه إخراجـه وعـىل اجلديـد :اجلديد أن العبد ال يملك املال بتمليك السيدوعىل القول القديم يملك به فإن ملكه وقلنا

 . ٤٥٦, وكفاية املحتاج ص)٢٩\٧(املجموع). فرضه
 . ٤٥٦, كفاية املحتاج ص)٢٩\٧(, املجموع)٢٦٧\٥(البحر )٢(
 . ٤٥٧, كفاية املحتاج ص)٢٩\٧(, املجموع)٢٦٧\٥(البحر ) ٣(
 .٤٥٨, كفاية املحتاج ص)٢٩\٧(, املجموع)٢٦٧\٥(البحر )٤(
 ).٢٩\٧(, املجموع)٨٩٢\٢(احلاوي ) ٥(
 .٤٥٨, كفاية املحتاج ص)٢٩\٧(وع املجم٢٦٨٩\٥(البحر )٦(
 ). ٢٩\٧(كام يف املجموع ) عنه(الصواب  ) ٧(
 . ٤٥٨,كفاية املحتاج ص)٢٦٨\٥(,البحر)٨٩٢\٥(احلاوي  ) ٨(
 . ٤٥٨,كفاية املحتاج ص)٢٩\٧) (ألنه حصل اإل ياس من تكفريه: (, ويف املجموع)٢٦٨\٥(البحر )٩(
 . ٤٥٨ ال خالف فيه كفاية املحتاج صوذكر أنه.,)٢٩\٧(, املجموع)٢٦٧\٥(البحر ) ١٠(
 . ٤٥٨,كفاية املحتاج ص)٣٠\٧(, املجموع )٢٦٨\٥(البحر ) ١١(
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ــه الــصوم,اإلعطــاء ــا حــال الوجــوب فل ــه قــوالن,)١( وإن اعتربن ــه اهلــدي? في  , وهــل ل
ث جاز للسيد حتليلـه فمعنـاه أن يـأمره  وحي,)٢( له ذلك كاحلر املعرس جيد اهلدي:أصحهام
 ألن غايته أن يستخدمه ومنفعة املـيض ويـأمره , ألنه يستقل بام حيصل به التحلل;بالتحلل

 وحيـث جـاز للـسيد ,ٍ وال يرتفع اإلحرام بيشء من هـذا,فعلها بهب أو ,بفعل املحظورات
ًيا وقلنا يملكه ذبـح  وطريق التحلل أنه إن ملكه السيد هد,)٣(حتليله جاز للعبد أن يتحلل

أحـدمها أنـه كـاحلر :  وإن مل يملكه فطريقـان,ًونوى التحلل وحلق ونوى به أيضا التحلل
 وعـىل ,يتوقف حتلله عىل اهلدي إن قلنا ال بدل لـدم اإلحـصار أو الـصوم إن قلنـا لـه بـدل

ــا هــو نــسك والطريــق  ــة التحلــل واحللــق إن قلن أظهــر القــولني ال يتوقــف بــل يكفيــه ني
 , ولو أعتقه السيد قبل التحليل مل جيز له التحلـل,)٤(القطع هبذا القول وهو األصح:الثاين

  . )٥(فإن فاته الوقوف فكالفوات يف حق احلر األصيل
 فإن كـان البلـوغ والعتـق قبـل الفـوات فعليـه ,عتقأولو فات الصبي والعبد احلج وبلغ و

الفـوات فعليـه حجتـان  وإن كـان بعـد ,حجة واحدة جتزيه عن فرض اإلسـالم والقـضاء
 .)٦(حجة اإلسالم ويبدأ هبا وحجة القضاء

 ولو أفسد احلر البالغ حجه قبل الوقوف ثم فاته الوقوف أجزأته حجة واحدة عـن حجـة 
 .)٧(لإلفساد واألخرى للفوات:  أحدمها وعليه بدنتان,اإلسالم والفوات والقضاء

فإن أذن له يف احلج فـأحرم فمنعـه مـرض مل يكـن لـه حبـسه إذا  ( :)األم(يف  ال الشافعيق
                                                 

  . ٤٥٨, كفاية املحتاج ص)وإن اعتربنا حال األداء أو األغلظ(يف املجموع ) ١(
 .٤٥٨,كفاية املحتاج ص ) ٢٩\٧(,املجموع)٢٦٧\٥(,البحر)٢٧٨\٣(األم  ) ٢(
 ).بال خالف عندنا: (, وقال)٣٠\٧(املجموع ) ٣(
 . ,)٣٠\٧(, املجموع )٨٩٣\٢(احلاوي  ) ٤(
 ).٢٤\٧(,واجلموع)٢٣\٤(, والبيان)٢٣٥\٥(,البحر)٣٢٢\٣(األم  ) ٥(
 ). ٢١٢\٥(البحر ) ٦(
 ).٣٢\٧(املجموع ) ٧(

  
  
  
  

لو فات الصبي 
 والعبد احلج

 

 

 

فسد احلر إذا أ
البالغ حجه قبل 

 الوقوف
 
 
 
 
 

إذا أتى كافر 
امليقات يريد 

 النسك
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 .)١()صح عن أن حيل بطواف
 وال أثر إلحرامه يف ,ٌ إذا أتى كافر امليقات يريد النسك فأحرم مل ينعقد إحرامه:فـــرع 

ٍحال الكفر يف يشء من األحكام   أسلم وحج من سنته وعاد إىل امليقات فأحرم  فلو,)٢(ِ
  وإن مل يعد بل أحرم وحج من ,ًمنه أو عاد إليه حمرما بعد إسالمه فال دم

 
 

  .)٤()ال دم ألنه مر به وليس من أهل النسك (: وقال املزين ,)٣(موضعه لزمه الدم
 : قـال الـدارمي ,ً ليحج قـابال منهـا وأسـلمام بمكةٌولو مر كافر بامليقات يريد النسك وأق

 ألن الدم إنـام جيـب ,التفاقإن كان حني مر أراد حج تلك السنة ثم حج بعدها فال دم با(
 وإن كان نـوى حـال مـروره حـج الـسنة الثانيـة التـي ,عىل تارك امليقات إذا حج من سنته
ٍ ولو كان حني مروره ال يريد إحراما بيشء ثـم أسـلم ,حج فيها ففي وجوب الدم وجهان ً

  .)٥( ) فال دموأحرم يف السنة الثانية من مكة
 ففـي , ففعله يف السنة الثانية من مكـة,ً بامليقات مريدا للحج يف السنة الثانيةٌولو مر مسلم

    . )٦(وجوب الدم الوجهان يف الكافر

                                                 
 ).٢٧٧\٣(األم ) ١(
  .٩٤ص, اإليضاح )٣٣\٧(,املجموع)٢٦٢\٥(, البحر)٨٨٤\٢( احلاوي٩٨,اإلقناع ص)١٤٢\٢(األم  ) ٢(
 ).٤٣٦\٣(, النجم الوهاج )٢٦٢\٥(, البحر) ٨٨٥\٢(,احلاوي)١٨٢\٣(اإلرشاف  ) ٣(
 ).٤٣٦\٣(, النجم الوهاج )٨٨٣\٢( ,احلاوي١٠١خمترص املزين ص ) ٤(
 ).٣٣\٧(,املجموع)٢٦٢\٥(,البحر)٧٧\١(التتمة  ) ٥(
 ).٣٣\٧(,املجموع)٨٨٥\٢(احلاوي ) ٦(

  
 ٌلو مر مسلم

ًبامليقات مريدا 
للحج يف السنة 

 ففعله يف ,الثانية
 الثانية من السنة
  مكة

 ب//٦٧

رشوط وقوع 
احلج عن حجة 

 اإلسالم
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 فيجزيء حج الفقري , املكلف احلره إذا بارشةوإنام يقع عن حجة اإلسالم با ملبارش(: قال
 .)دون الصبي والعبد

 ,)٢( واحلريـــة,)١(اإلســـالم: يـــشرتط يف وقوعـــه عـــن حجـــة اإلســـالم ثالثـــة رشوط  
 حج الفقري ويقـع ئوليس املراد التكليف باحلج فيجز, )٣( يف اجلملة: أي,// والتكليف

 أو حتمـل املـريض املـشقة وحـرض ,عن الفرض كام لو حتمـل الغنـي خطـر الطريـق وحـج
 .)٤(اجلمعة

 وال ,ٍ أجر نفسه من رجل خيدمه جاز ووقـع عـن الفـرض ولو حج وغريه يكفيه مؤنته أو
  .)٥(جيب

 , فأراد أن يفـسخ إجارتـه,إذا ستأجره عىل أن خيدمه يف احلج (:)اإلمالء(يف قال الشافعي 
 يقوم لك بعملك فلـيس لـك فـسخ اإلجـارة ت إن كان:يقيل له وقال اإلحرام يرض بعمل

 ,)٦( )ً وإن انتقصت منه شيئا رجعت عليه بقدره من اإلجـارة, لك بعملكويؤخذ بالقيام
 أيـام "  :صـىل اهللا عليـه وسـلم  حج الصبي والعبد عن حجة اإلسالم لقوله ئوإنام مل جيز

ُ وأيام عبد حج ثم أ, أخرىٌصبي حج ثم بلغ فعليه حجة  رواه " أخـرى ٌق فعليـه حجـةِعتـٍ
ٍ بإسناد جيد,)٧(البيهقي  ً ورواه أيضا موقوفـا ,ٍ  ة, وروايـة الرفـع قويـ, وذلـك ال يقـدح)١(ً

                                                 
 ).٣٩٩\٣(, النجم الوهاج )١٦\٧(, املجموع)٢٧٧\٢(,روضة الطالبني )٢٨٢\٣(العزيز ) ١(
 ).٣٩٩\٣(, النجم الوهاج )١٦\٧(, املجموع)٢٧٧\٢(, روضة الطالبني)٢٨٢\٣(العزيز ) ٢(
 ).٤٠٠\٣(,النجم الوهاج )١٦\٧(, املجموع)٢٧٧\٢(, روضة الطالبني)٢٨٢\٣(العزيز ) ٣(
 ).٤٠٠\٣(, النجم الوهاج )٢٤\٤(, البيان)٦٧٧\٢(الوسيط ) ٤(
 ).٤٠\٧(,املجموع)١٣\٥(,البحر)١١٢\١(التتمة  ) ٥(
 .مل أقف عىل هذا النص فيام بني يدي من كتب املذهب ) ٦(
ًكتاب احلج, باب إثبات فرض احلج عىل من استطاع إليه سبيال وكان حرا بالغا عاقال مـسلام ) ٧( ً ًً ,وبـاب )٥٣٣\٤) (٨٦١٣(ً

 ).٢٩١\٥) (٩٨٤٨(حج الصبي يبلغ واململوك يعتق والذمي يسلم 
 وابــن خزيمــة, كتــاب املناســك, بــاب الــصبي حيــج قبــل البلــوغ ثــم يبلــغ,وذكر أن الــصحيح أنــه موقــوف عــىل ابــن عبــاس 

ٍبإسـناد جيـد, ورواه أيـضا ): (٣١\٧(, ويف املجمـوع)٤٨١\١(, واملستدرك للحاكم كتـاب املناسـك)٣٠٥٠)(٣٥٠٣٤٩\٤(
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  يف ذلـك)٣(   ونقل ابـن املنـذر ,ٌ فإنه ثقة متفق عليه,هبا,)٢(وال يرض تفرد حممد بن املنهال 
ً وألن حجه وقـع تطوعـا فـال جيزيـه عـن الواجـب ,)٤( للحديث املذكور من يعتد بهإمجاع
ِأثنـاء احلـج ففيـه  فـإن كـان يف , وهذا إذا وقع البلوغ والعتق بعد الفراغ من احلج,)٥(بعده

ًثالثة أقسام سبق بياهنا قريبا ٍ. 
 . )٦(كام لو مل يبلغ الصبي,ٍ احتاج إىل حجة أخرى, وإذا حج الويل باملجنون ثم أفاق

 )  واالستطاعة, واحلرية, والتكليف, اإلسالم:ورشط وجوبه(:لقا
 ,مـه ألنـه مل يلتز; فا لكافر األصيل ال يطالب بفعله يف الدنيا,)٧( هذه الرشوط جممع عليها

 ,)٨(وإذا استطاع يف حال كفـره ثـم أسـلم وهـو معـرس مل يلزمـه إال أن يـستطيع بعـد ذلـك
                                                                                                                                               

ٌ وال يرض تفرد حممد بن املنهال هبا فإنه ثقة مقبول ضابط روى عنه البخـاري مرفوعا, وال يقدح ذلك فيه , ورواية الرفع قوية , ٌ
ورجالــه ثقــات إال أنــه اختلــف يف رفعــه ووقفــه, واملحفــوظ أنــه : (١٥٠قــال احلــافظ يف البلــوغ ص). ومــسلم يف صــحيحيهام

 ) . موقوف
 :, بقوله٢٥عرفه يف األلفية ص: املوقوف ) ١(

 . وصلت أو قطعتهٍبصاحب      وسم باملوقوف ما قرصته 
حممــد بــن املنهــال التميمــي البــرصي الــرضير احلــافظ احلجــة روى عنــه البخــاري ومــسلم وغريمها,قيــل لــه ألــك كتــاب  ) ٢(

 . هـ٢٣١,قيل كان أحفظ الناس ت )كتايب صدري(قال
 ). ٥٠٩(, وتقريب التهذيب )٧١٠\٣(هـ , وهتذيب التهذيب٢٣١تاريخ اإلسالم , وفيات 

هو أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري , أحد األئمة أعالم هذه األمـة, كـان إمامـا جمتهـدا, حافظـا, ابن املنذر  ) ٣(
طبقــات الــسبكي . هـــ٣١٦ً, وغريهــا,مل يقلــد أحــدا يف آخــر عمــره,ت بعــد )اإلرشاف(, و)اإلمجــاع(, و)األوســط(ورعــا, لــه 

 ).٤٩٠\١٤(, سري أعالم النبالء )١٠٢\٣(
 ). ٣١\٧(, املجموع٧٧ اإلمجاع ص ) ٤(
 ).٣١\٧(, املجموع)٢٤\٥(البحر ) ٥(
 ).٢٥\٧(, املجموع)٢٤\٥(البحر ) ٦(
, أحكــــام القــــرآن البــــن )٣٤\٧(,املجمــــوع)٢٧٧\٢(,روضــــة الطــــالبني )٢٤٣\٣(,التهــــذيب )١٧٩\٢(احلــــاوي ) ٧(

, إرشــاد الــسالك ٧٥ص, مراتــب اإلمجــاع البــن حــزم )٦\٥(, املغنــي ١٦١,العــدة رشح العمــدة ص)٢٩٠, ٢٨٩\١(العــريب
)١٥٨\١.( 
 ).٢٧٦\٢(, روضة الطالبني )٢٨٢\٣(, العزيز)٨\٥(البحر )٨(
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ً مـسلم شـيئا يف  وقد ينقض هذا بأن املرتد إذا أتلف عـىل,)١(واملرتد جيب عليه ألنه التزمه
 فـإذا اسـتطاع يف , فإنـه ال يـضمن عـىل األصـح,الطائفة املرتدة العاصـية اإلمام قتالحال 

 ,) ٣( ويأثم املرتـد بـرتك احلـج ,ٌ فاحلج مستقر يف ذمته,معرس) ٢ ( وهو,حال ردته ثم أسلم
 .)٤(يأثم الكافر األصيل? فيه خالف مبني عىل خطابه بفروع الرشيعة وهل 

 ألنه ;ولو مات عىل الردة بعد وجوب احلج واستقراره عليه فهل يقىض عنه كالزكاة أم ال
 .)٥()البحر(? فيه احتامالن يف ةعبادة بدني

 املـشهور )٧( ]لحـديثل[ ,)٦( والصبي واملجنون الذي ال إفاقة له ال حج عليهام باإلمجاع 
 .)٨( وهو صحيح" رفع القلم عن ثالثة "

                                                 
 ).١٥\٧(املجموع ) ١(
 ).١٥\٧(ع و, كام يف املجم)خطابه بفروع الرشيعة إىل( هنا عبارة يقتيض السياق حذفها وهي ) ٢(
 .ٌبالخالف, ألنه مكلف به يف حال ردته): ١٥\٧(قال يف املجموع  ) ٣(
 ). بالصحيح إنه خماطب أثم وإال فال: (, قال)١٥\٧(املجموع )  ٤(
 ).٨\٥(البحر  ) ٥(
 ).٢٥\٧(املجموع ) ٦(
 ., ولعل املثبت هو الصواب)وحلديث: (يف األصل ) ٧(
ًاملجنون يرسق أو يصيب حدا: أخرجه أبو داود كتاب احلدود , باب  ) ٨( ُأيت : (, عـن ابـن عبـاس قـال ) ٦١٩(ص) ٤٤٠٣(ّ

ِأن ترجم , فمر هبا عيل بن أيب طالب رضوان اهللا عليـه , فقـال ًجنونة قد زنت , فاستشار فيها أناسا , فأمر هبا عمر عمر بم ّ مـا : ُ
ُجمنونة بنت فالن زنت , فأمر هبا عمر أن ترجم , قال : قالوا . شأن هذه ? يا أمـري املـؤمنني , : ارجعوا هبا , ثم أتاه فقال: فقال : َ

َأما علمت أن ال بـىل , : قال . عن املجنون حتى يربأ , وعن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يعقل ?: ُقلم رفع عن ثالثة َ
ُفام بال هذه ترجم ?: قال  َفأرسلها , قال : ِفأرسلها, قال : ال يشء , قال: قال . ُ  .فجعل يكرب: َ

وابـن ماجـه , كتـاب ) . ٤٨٠(, ص) ٣٤٦٢(اج , َمـن ال يقـع طالقـه مـن األزو:  وأخرجه النـسائي , كتـاب الطـالق , بـاب 
 ). ٢٩٢(, ص) ٢٠٤١(طالق املعتوه والصغري والنائم , : الطالق , باب 

 ).٣٠٠\٩(الفتح. ًالطالق يف اإلغالق عن عيل موقوفا :  وعلقه البخاري , كتاب الطالق , باب 
ّ كتابا رشح فيه هذا احلديث وتكلم ع− رمحه اهللا −ّ وقد ألف السبكي  َ ..) إبراز احلكم عن حديث رفع القلـم (ن مسائله , سامه ً

قد سبق يف مجيع رواياته بثبوت اهلاء فيه , وكـذلك هـو يف النـسائي والـدار قطنـي , ويقـع يف بعـض ) عن ثالثة : قوله : ( , قال 
 التي أخرجها ابن ماجه مـن َ , وذكر السبكي الرواية٤٥إبراز احلكم , ص.. ًبغري هاء , ومل أجد له أصال ) ثالث(كتب الفقهاء 
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ولو كان للمجنون إفاقة فـدامت إفاقتـه ولـه مـال إىل أن خـرج حجـاج بلـده وفرغـوا مـن 
 ).١( فإن جن يف خالل ذلك فال حج عليه,ج حكمنا باستقراره وجوب احلج عليهاحل

 .وباإلمجاع, )٣( "عتق فعليه حجة أخرى ُ أيام عبد حج ثم أ" : لقوله )٢(واشرتاط احلرية
 . واإلمجاع,واشرتاط االستطاعة باآلية

  .) وهلا رشوطةأحدمها استطاعة مبارش:وهي نوعان(: قال
  , توجد عند اجتامعها: أي

 .)٤()وجود الزاد: أحدها(

فقـال مـا يوجـب  صـىل اهللا عليـه وسـلم ٌقام رجل إىل رسول اهللا  : قالروي عن ابن عمر 
روايـة  ألنـه مـن ;وفيام قاله نظر,  حسن: قال الرتمذي ,)٥( "  الزاد والراحلة" :احلج قال

                                                                                                                                               
وقـال ) . ٢٠٤١: (طـالق املعتـوه , حـديث رقـم : , كتـاب الطـالق , بـاب ) وعن املبتىل حتى يربأ : ( رواية أيب بكر يف حديثه 

املجنون (هذه توهم أن هذه زيادة عىل الثالث , وليس كذلك , بل مقصود ابن ماجه أن أبا بكر ابن أيب شيـبة قال بدل : ( عنها 
, واملعنـى ) املجنون حتى يعقل أو يفيق : ( وغري أيب بكر من شيوخ ابن ماجه قال) .. املبتىل حتى يربأ ) : (  يعقل أو يفيق حتى

رواه ابن جريح , عن القاسم بن يزيد , عـن : قول أيب داود :  , وقال ٩٧إبراز احلكم , ص) .. ُواحد , وهم ثالثة يف كل رواية 
املـراد بـه الـشيخ الكبـري . يقتيض أنه زائد عىل الثالثـة , وهـذا صـحيح ) اخلرف(عليه وسلم  , زاد فيه اهللا عن النبي صىل عيل , 

َالذي زال عقله من الكرب , فإن الشيخ الكبري قد يعرض له اختالط عقل يمنعه من التمييز وخيرجـه عـن أهليـة التكليـف , وال  ِ َ
ًيسمى جمنونا جنونا , فـإن اجلنـون يعـرض مـن أمـراض سـو داوية ويقبـل العـالج , واخلـرف بخـالف ذلـك , وهلـذا مل يقـل يف ً

َ; ألن الغالب أال يربأ إىل املـوت , ولـو بـرأ يف بعـض األوقـات بعـد رجـوع عقلـه تعلـق بـه التكليـف , ) حتى يعقل: (احلديث  ّ ّ
ن احلديث يف سقوط التكليـف ّفسكوته عن الغاية فيه ال يرض , كام سكت عنها يف بعض الروايات يف املجنون , وكنا قد قدمنا أ

 .٩٨إبرازاحلكم ص. عن الشيخ الكبري موضوع 
 ).٣١٠\٢(, روضة الطالبني )١٥\٥(البحر ) ١(
 ).٣٤\٧(,املجموع)١٧٩\٢(,احلاوي)٧٩\١(التتمة  ) ٢(
 .سبق خترجيه ) ٣(
   ) .٢٧٧\٢(, روضة الطالبني )٢٨٣\٣(العزيز ) ٤(
ٌهذا حـديث : وقال) ٢٠٣(ص) ٨١٣ (٢\الراحلة٢\ء يف إجياب احلج بالزاد و أخرجه الرتمذي, كتاب احلج, باب ما جا ) ٥(

ًحسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجـب عليـه احلـج وإبـراهيم هـوابن اخلـوزي املكـي وقـد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  
  

االستطاعة من 
 رشطها الزاد

 
 

 أ //٦٨
 



  
١١٥ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ممن هـو أضـعف مـن  ورواه عن اخلوزي , وهو متفق عىل ضعفه,)١(  اخلوزي //إبراهيم
 : وقـال احلـاكم ,صـىل اهللا عليـه وسـلم عـن النبـي عـن أنـس  وروي عن قتـادة ,اخلوزي 

 ةًال أراه إال ومهـا والـصواب عـن قتـاد (: وقال البيهقي , ومل يقبل منه,)٢( )وهو صحيح(
وروي يف تفـسري (: قـال, )٣( )ًمرسـالوسلم لنبي صىل اهللا عليه عن اعن احلسن البرصي 
 وينضم , وأشهرها حديث إبراهيم اخلوزي ,خر ال يصح يشء منهاُاالستطاعة أحاديث أ

 ,)٥( )ال يثبـت يف هـذا البـاب حـديث مـسند (: وقال ابـن املنـذر ,)٤( )إليه مرسل احلسن 
ٍاآلية عىل العموم وعىل كل مستطيع للحج جيد السبيل إليه بأي وجه كانت :وقالت طائفة ٍ

ــة اســتطاعة  ــة ,)٦(احلــج عــىل ظــاهر اآلي ــصحة  : وعــن عكرم ــال ,)٧(االســتطاعة ال  وق

                                                                                                                                               
) ٤١٩(ص) ٢٨٩٧٢٨٩٦(تكلم فيه بعض أهل العلم مـن قبـل حفظـه وابـن ماجـة كتـاب املناسـك, بـاب مـا يوجـب احلـج 

ـــه  ـــني أن يوجـــب علي ـــال يب ـــة ف ـــق املـــيش وال جيـــد زادا وال راحل ـــاب الرجـــل يطي ـــاب احلـــج, ب ـــسنن, كت ًوالبيهقـــي يف ال ً
قد روي أحاديث عن النبي صىل اهللا عليه وسلم  تدل عىل أن ال جيـب : (قال الشافعي: , وقال)٨٦٣٧٨٦٣٩)(٥٤٠\٤(احلج

هذا الذي عنى الشافعي : ومنها ما يمتنع أهل احلديث عىل تثبيته ثم قال البيهقيٍامليش عىل أحد وإن أطاقه غري أن منها منقطعة 
بقوله ما يمتنع أهل العلم من تثبيته وإنام امتنعوا منه ألن احلديث يعـرف بـإبراهيم اخلـوزي وقـد ضـعفه أهـل العلـم باحلـديث 

 رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  فإهنـا وأما األخبـار التـي رويـت عـن):٦١٧\٥(ويف جامع البيان) . ٢١٨\\٢(والدارقطني 
,وقـال )٢٨٨\١(أحكام القـرآن. ال يصح إسناده: أخبار يف أسانيدها نظر, ال جيوز االحتجاج بمثلها يف الدين وقال ابن العريب

) : ١٢٥\٣(, وقـد اتفقـت احلفـاظ عـىل تـضعيف إبـراهيم اخلـوزي, وقـال ابـن كثـري يف التفـسري)٣٥\٧(النووي يف املجمـوع 
: ١٥٠, ١٤٩, وقال ابـن حجـر يف البلـوغ ص)كلها مرفوعة ولكن يف أسانيدها مقال....... دروي هذا احلديث من طرقوق(

 . ٍبإسناد فيه ضعف : والراجح إرساله, وقال عن رواية الرتمذي
.  النـسائيمـرتوك وكـذا قـال:إبراهيم بن يزيد اخلوزي األموي أبـو إسـامعيل املكـي مـوىل عمـر بـن عبـدالعزيز قـال امحـد ) ١(
 ). ٩٤\٠١(هـ هتذيب التهذيب١٥١ت

 ).٤٤٢\١(املستدرك ,كتاب احلج  ) ٢(
 ).٣٣٠\٤(السنن الكربى ) ٣(
 ).٣٣٠\٤(السنن الكربى ) ٤(
 ).٣٢٨\١(,هداية السالك )٤١\٧(املجموع ) ٥(
 ). ٢٨٨\١(أحكام القرآن البن العريب ) ٦(
 )٤١\٧(, املجموع)١٢٦\٣(, تفسري القرآن العظيم)٦١٦\٥(جامع البيان ) ٧(
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 وقـال ,)٢( )ًإذا كان شابا فليؤاجر نفسه بأكلـه وعقبـه حتـى يقـيض نـسكه( : )١(الضحاك 
 , وال يقـدر عـىل الـسري الرجـل جيـد الـزاد والراحلـة,ذلك عىل قدر طاقة النـاس (:مالك 

َوهللاَِِّ عـىل m : وال صـفة يف هـذا أبـني ممـا نـزل اهللا تعـاىل ,وآخر يقدر أن يميش عـىل رجليـه َ َ
ًالناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ِ َ ْ ْ َ ِْ ِ َِ ِْ َ ْ َ َُّ َ َِّ........ l )٣( 

ــال احلــسن . )٤( ــري,)٦(  وجماهــد,)٥( وق ــن جب  :)٩(  وإســحاق,)٨(  وأمحــد,)٧(  وســعيد ب
 .) الزاد و الراحلة:االستطاعة(

 ).وأوعيته(:قال
 .)١٠(ألهنا من رضورته

 ).نة ذهابه وإيابهوومؤ(:قال 
 .)١١(بة عقوبةألن الغر

                                                 
. ًالضحاك بن مزاحم اهلاليل قيل أبو القاسم وقيل أبو حممد له باع يف التفسري وكان يعلم العلم وال يأخذ عىل ذلـك أجـرا  ) ١(

 ) ٢٤٨\١(, النجوم الزاهرة)٥٩٨\٤(سري أعالم النبالء . هـ ١٠٥وثقه أمحد وغريه ت 
 ). ٣٦٣\١( , فتح القدير)٦١٥\٥(جامع البيان ) ٢(
 ).٩٧(آل عمران  ) ٣(
 ).٢٢٧\١(, جواهر اإلكليل)١٥٨\١(, إرشاد السالك )٢٨٨\١(,أحكام القرآن البن العريب)٢٣٣\١(بداية املجتهد ) ٤(
 ). ٢٩\٥(,املحىل )٦١١\٥(, جامع البيان )٩١\٤(ابن أيب شيبه )٥(
 ).٢٩\٥(املحىل  ) ٦(
 ).٨٩\٤(, وابن أيب شيبه)٦١١\٥(جامع البيان ) ٧(
 ).٢٦٧\٢(سائل عن إمامي أهل احلديثامل ) ٨(
 ).٢٦٧\٢(املسائل عن إمامي أهل احلديث ) ٩(
 .١٨٧, كنز الراغبني ص)٤٠١\٣(النجم الوهاج  ) ١٠(
 . ١٨٧, كنز الراغبني ص)٤٠١\٣(,النجم الوهاج )٢٨٥\٣(العزيز ) ١١(
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ٌ إن مل يكن ببلده أهل وعشرية:وقيل(: قال ٌ  ).إلياباُ مل يشرتط نفقة ,ِ
ٌأهـل  (: وقـول املـصنف .)١ ( ملـا سـبق, والصحيح األولة, ألن البالد كلها يف حقه واحد

ٌ واملقـصود أنـه متـى كـان لـه زوجـة أو ,ٍ بـل أحـدمها كـاف, ليس املراد املجموع)وعشرية
 ُ فيشرتط نفقة اإلياب, ولكنه يستنرص به, جتب نفقتهٌقريب جتب نفقته أوال

ُ وجها أنـه ال يـشرتط نفقـةى فحك)٣( وأغرب احلناطي,)٢( ألن يف االنقطاع عنه ; يف حقه ً 
ــل  ــاب يف حــق ذي األه ــشريةاإلي ــون ,)٤ (والع ــه جيــب أن يك ــه عــىل غرابت ــذا الوج  وه
 أما من يلزمه نفقته فال وجه إال القطع باعتبار نفقة اإليـاب ,ًخمصوصا بمن ال يلزمه نفقته

 وهـذان الوجهـان جاريـان ,)٥(ٌ ومتى مل يكن له أهل وال عشرية فكذلك عىل األصح,إليه
ً وهل خيص الوجهـان فـيام إذا مل يملـك ببلـده مـسكنا? ,)٦( يف اإلياب يف اشرتاط الراحلة
وقـد نفينـاه [ , وأنـه إذا كـان لـه مـسكن, عنـد التخـصيص: أصحهام,فيه احتامالن لإلمام

ــه ــة,)٧( ]علي ــار نفقت ــ,)٨( باشــرتاط نفقــة اإليــاب, فالوجــه القطــع باعتب ارف  ولــيس املع
 . )٩( ألن االستبدال هبم متيرس فيجري فيهم الوجهان;واألصدقاء كالعشرية

 
                                                 

 ).٢٧٧\٢(, روضة الطالبني)٢٨٥\٣(العزيز ) ١(
 ).٢٧٧\٢(, روضة الطالبني)٢٨٥\٣(العزيز ) ٢(
ًهو احلسني بن حممد بن احلسن الطربي, كان إمامـا جلـيال, حافظـا لكتـب الـشافعي, لـه مـصنفات نفيـسه كثـرية الفوائـد  ) ٣(

ـــة املهمـــة ت  ـــسائل الغريب ـــسبكي )٤٥٤٩\٢(هتـــذيب األســـامء واللغـــات . هــــ ٤٠٠وامل ـــات ال ـــات )٣٦٧\٤(, طبق ,طبق
 ). ١٩٤\١(اإلسنوي

 ).٢٧٧\٢(البني, روضة الط)٢٨٥\٣(العزيز ) ٤(
 .١٨٧, كنز الراغبني ص)٣٧\٧(املجموع ) ٥(
 . ١٨٧,كنز الراغبني ص )٣٧\٣(املجموع  ) ٦(
 .وقد تركناه عليه, فالصواب عبارة الشارح وأبقيناه عليه , يعني أنه مل يباع لنفقة احلج): ١٣١\٤(يف هناية املطلب  ) ٧(
 ).٣٧\٧(ع , املجمو)٢٨٧\٣(, العزيز )١٣١\٤(هناية املطلب  ) ٨(
 ١٨٧,كنز الراغبني ص )٣٧\٧(,املجموع)٢٨٧\٣(العزيز  ) ٩(
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 ). مل يكلف احلج,فلو كان يكتسب ما يفي بزاده وسفره الطويل(: قال

 وتقدير أن ال ينقطع ,ٍ ألنه قد ينقطع عن الكسب بعارض, بل يستحب,)١ (ًخالفا ملالك
فإن أجر نفسه  ( :)البيان(قال يف , )٢(مع بني تعب الكسب والسفر يعظم فيه املشقةفاجل

  ألنه , وإن كان التوصل غري واجب عليه,فحرض موضع احلج لزمه احلج
ُفــإن كــان حيتــاج إىل مــسألة النــاس كــره لــه , )٣(اآلن مــتمكن مــن فعــل احلــج بغــري مــال  ِ

 .)٥() بذلك وجب عليه احلج//تهفإذا جرت عاد (: وقال مالك ,)٤()احلج

 ). كلف,ٍ وهو يكتسب يف يوم كفاية أيام,وإن قرص(: قال
 أومـن مـسافة عـىل دون مـسافة  وهو مـا إذا كـان مـن مكـة,ًاعلم أن السفر إذا كان قصريا

 كام  وإن ترددوا يف الراحلة, فإن مجهور األصحاب متفقون عىل اشرتاط الزاد,القرص منها
ٌ وجه أنـه )٧()تعليق القايض حسني ( ويف ,)٦( والفرق أن امليش ممكن دون الرجوع.سيأيت

                                                 
 ).٢٢٧\١(, جواهر اإلكليل )١٥٨\١(,إرشاد السالك )٢٣٣\١(بداية املجتهد ) ١(
 ).٣٦٤\١(, اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع )٣١\٠٤البيان ) ٢(
 ). ٣٦٤\١(,اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع )٣١\٤(البيان  ) ٣(
 ). ٣٦٤\١(, اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع )٣١\٤(, البيان)١٣\٥(بحرال ) ٤(
 ).٢٢٧\١(, جواهر اإلكليل )١٥٨\١(,إرشاد السالك )٢٣٣\١(بداية املجتهد ) ٥(
 ).٣٦٤\١(, اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع )٤٧\٧(, املجموع)٢٨٤\٣(العزيز ) ٦(
املشهور, روى احلـديث,وكان ) التعليق(صحاب الوجوه كبري القدر, له احلسني بن حممد أبوعيل, القايض املروزي, من أ ) ٧(

 ).٣٥٦\٤(, طبقات السبكي )١٦٥\١(هتذيب األسامء واللغات. هـ ٤٦٢يقال له حرب األمة ت 
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 اشرتاط الزاد يف
 السفر القصري
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 وهذا الوجـه ,)١( )لواملذهب األو (: قال ,ًال يشرتط الزاد يف هذه احلالة أيضا ك الراحلة
ٍ أو قرهبـا بحيـث يمكنـه قـضاء احلـج يف مـدة ٌعىل ضعفه لعله خمصوص بمن كان من مكة

اقيني أنه إن كان كسبه يف يـوم عن العر ثم عىل املشهور نقل اإلمام ,)٢(حيتمل الرجوع فيها
 وإن , ألنه إذا حج يتعطل كـسبه ويتـرضر بـذلك;ال يفضل عن اليوم فال جيب عليه احلج

 : قـال,)إنـه ال ذكـر لـذلك يف طريقتـه(:  وقـال,ٍكان كسبه يف يوم يكفيه أليـام لزمـه احلـج
ال (: قـال و,))٣(وفيه احتامل فإن القدرة عىل الكسب يوم العيد ال حيصل كاملك الـصاع (

 وإن كنـا ال , وقد ألزمناه بالسفر القصري, وإن أمكن فهو كامليش,يبعد أن ال يقال الكسب
 :وعبارتـه  وما ذكره عن العراقيني جـزم بـه القـايض حـسني ,)٤( )نلزمه يف السفر الطويل

ٌ ويف هذه العبـارة إشـعار بـأن صـورة املـسألة ,) يكفيه ملدته لزمهأنه إذا كان كسبه كل يوم(
 .ٌ وعبارة املصنف وغريه حمتملـة لـذلك ولغـريه,إذا كان كسب يوم يكفيه طول مدة حجه

 وتعــب اجلمــع بــني الكــسب والــسفر ,ٍوعــىل كــال التقــديرين فــاحتامل االنقطــاع لعــارض
 ,مثـل ذلـك يف الـسفر الطويـل وقد يفـرض ,ٍموجودان أخف مما إذا كان يكتسب كل يوم

 وكـان الـسبب فيـه أن يف اخلـروج إىل الـسفر الطويـل مـع ,ومل يقولوا فيه بالوجوب بحال
 وقد تعـرض القـدرة عـىل الكـسب يف احلـرض بـأن , بخالف القصريًا, وخطرًاذلك تغرير

ٍيقدر أن يكتسب بصنعته يف يوم مـا يكفيـه ويفـضل عـن كفايتـه بقـدر مـا حيـج بـه فيقـوى 
 ويؤيـده أن يف ,األولاحلج بمعنى أنه يستقر يف ذمته بذلك ويأيت فيه احتامل اإلمام إجياب 

 وهو قيـاس مـن , ليس بواجب إمجاع األمة عىل أن اكتساب الزاد و الراحلةيزكالم اخلو

                                                 
 ) .٤٧\٧(املجموع ) ١(
 ).٤٧\٧(املجموع ) ٢(
طلبـة    .الـصاع أربعـة أمنـان: َلثـي مـن وقيـل ومدهم ما يأخذ من احلب قدر ث,والصاع الذي باملدينة أربعة أمداد: الصاع ) ٣(

 .أربعة أمداد باتفاق: وقال٣٢٣كفاية املحتاج ص) ٣٨٩\٣( معجم البلدان ١٠٥الطلبة ص
 )٤٧\٧(, املجموع)٢٨٧\٣(,العزيز )١٥\٥(,البحر)١٤١\٤(هناية املطلب  ) ٤(
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وال خالف أنـه ال جيـب ,)١(ٍ من غري نظر إىل سواهجيعل االستطاعة وجود الزاد و الراحلة
 .)٢(تقرض ليحج عليه أن يس

 ). مرحلتان  ملن بينه وبني مكة وجود الراحلة:الثاين(: قال
 . وقد سبق الكالم فيه,)٣(ما املتقدمحلديث ابن عمر 

تـرك احلـج ٍما أحب ألحد  (: يف باب احلال التي جيب فيها احلج )األم(يف  وقال الشافعي 
ٍإذا قدر عليه ومل يقدر عىل مركب رجل أو امرأة ًماشيا  ًوالرجل فيه أقل عـذرا مـن املـرأة , ٍ

 ألين مل أحفظ عن أحـد مـن املفتـني أنـه أوجـب عـىل أحـد أن ;وال يتبني يل أن أوجبه عليه
 تدل عىل أن ال جيب املـيش صىل اهللا عليه وسلم  وقد روي أحاديث عن النبي ,ًحيج ماشيا

 باحلـديث مـن //ٍعىل أحد وإن أطاقـه غـري أن منهـا منقطعـة ومنهـا مـا يمنـع أهـل العلـم
ــه ــالم ا,)٤()تثبيت ــذا ك ــشافعي  ه ــراهيم اخلــوزي ,ل ــذلك إىل حــديث إب ــس وأشــار ب  وأن

 ملـا قـدمناه ;ٌ إشـكال)املفتـني إجيـاب املـيشٍنه مل حيفظ عن أحد من إ( : ويف قوله,املتقدمني
ٌ ولوال تظـاهر اآلثـار كـان ينبغـي إذا مل يكـن يف املـسألة إمجـاع,وغريهعن مالك  ومل يـصح  ِ

 . ٌحديث أن يوقف مع ظاهر اآلية
ّوتعترب االستطاعة بأي وجه تيرس  إليـه َ كـام أشـار,ِ الناسِ أحوالِ باختالفَ ذلكُ وخيتلف,ٍ

 .)٥(ِ يف الزادَ وكذلك,مالك 
املذهب أن الركوب  (:قال املصنف , )١)(٦(ً وهل احلج ماشيا أفضل أو راكبا?ً فيه قوالن 

                                                 
 ).٤٠٢\٣(, النجم الوهاج )٣٣٧\١(, هداية السالك )١٥\٥(, البحر)٣١\٤(البيان ) ١(
 ).٤٠٢\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 سبق ص  ) ٣(
 ) .٢٨٨\٣(األم  ) ٤(
 ).٤٠٣\٣(, النجم الوهاج )٤٨\٧(املجموع  ) ٥(
 ).٤٨\٧(, املجموع )٨٤\٥(,والبحر)٥٨٥\٢(الوسيط ) ٦(

  

 وجود :الثاين
 ملن بينه الراحلة

 وبني مكة
  مرحلتان

  
  
  
  أ//٦٩

  

  

  

  

  

 هل احلج 

 ًماشيا أفضل?
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 .)٢( )أفضل
  صـىل اهللا عليـه وسـلم ألن النبـي  ,)٤( أفـضل مـن املحمـلوالزاملة. )٣( واحلج عىل القتب
 .)٥(واه البخارير   وكانت زاملتهٍحج عىل رحل

 مـن  و الراحلـة,)٦(حيمل متاعـه وطعامـه , الذي يستظهر به املسافر هي البعري: والزاملة  
 , واهلاء فيـه للمبالغـة, والذكر واألنثى فيه سواء,القوي عىل األسفار واألمحال: )٧( اإلبل

 الراحلــة:  ويقــال,)٩( )رحــلت التــي تــصلح ألن   الناقــة الراحلــة( : )٨(وقــال اجلــوهري
ُ واختلف ,)١١( مسافة القرص:د باملرحلتني ا واملر,)١٠(ًاملركب من اإلبل ذكرا كان أو أنثى 

                                                                                                                                               
ٍخطـوة ً من حج من مكة ماشيا حتـى يرجـع عـىل مكـة كتـب اهللا لـه بكـل "ًورد يف فضل احلج ماشيا حديث يف املستدرك  ) ١(

 هذا حـديث صـحيح اإلسـناد "بكل حسنه مائة ألف حسنة :وما حسنات احلرم ?قال: قيل)سبعامئة حسنة مثل حسنات احلرم
منكر احلـديث :ًليس بصحيح أخشى أن يكون كذبا وعيسى قال أبو حاتم : قال يف التلخيص) ١٦٩٢)(٦٣١\١. (ومل خيرجاه

 .يعني عيسى بن سواده
: ونقـل عـن اجلمهـور أن الركـوب أفـضل لكونـه أعـون عـىل الـدعاء ثـم قـال ). ٤٤٤\٣(لباري ,فتح ا)٤٨\٧(املجموع  ) ٢(

 . يمكن أن يقال أن ذلك خيتلف باختالف األحوال واألشخاص
 ).٤٤٥\٣(, فتح الباري )ق ت ب(املصباح املنري.ٌوهو رحل صغري عىل قدر السنام)أقتاب(للبعري مجعه :القتب ) ٣(
 ).٤٩\٧(املجموع ) ٤(
 ).٤٤٥\٣(, الفتح )١٥١٧( كتاب احلج, باب احلج عىل الرحل رقم  )٥(
ــيشء  ) ٦( ــت ال ــري :زمل ــل للبع ــه قي ــه ومن ــة( محلت ــسفر) زامل ــاع ال ــل مت ــه حيم ــة; ألن ــاء للمبالغ ــري. اهل ــصباح املن ) ز م ل( امل

 ).٤٤٥\٣(, فتح الباري ١٦٧الزاهرص
 )ر ح ل(,الصحاح)٣١٣\٢(غريب احلديث ) ٧(
ًل بن محاد اجلوهري صاحب الصحاح أبو نرص الفارايب كـان مـن أعاجيـب الزمـان ذكـاء وفطنـة وعلـام إسامعي:اجلوهري ) ٨( ً ً

ت يف حـدود .ًوأصله من قاراب من بالد الرتك كـان إمامـا يف اللغـة واألدب, كـان يـؤثر الـسفر عـىل احلـرض ويطـوف اآلفـاق 
 )١٠٦\١(, بغية الوعاة )٢٢٩\١(ابناه الرواة . هـ٤٠٠

 ). ٤٠٤\٣(, النجم الوهاج ) ر ح ل (ادة الصحاح م ) ٩(
 ) ر ح ل(املصباح املنري مادة  ) ١٠(
ً مـيال هاشـميا أو ثامنـة ٢٤:املسافة التي يقطعها السائر مابني املنزلني, ومسرية هنار سري اإلبل املحملة واملرحلـة:املرحلة  ) ١١( ً

 .٣٩١معجم لغة الفقهاء ص . ًمرتا ٤٤٣٥٢فراسخ أو 
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  ويف حـارضي املـسجد,)١( واألشـهر هنـا اعتبـار مكـة أومـن احلـرميف اعتبارها مـن مكـة
 ولعــل ســبب الفــرق عــىل املــشهور أن املــسجد , واخلــالف يف املــسألتني,)٢(اعتبــار احلــرم

ُاعتربت املسافة فٌ إليه واحلج مضاف إىل  البيت ,ُ فاعتربت املسافة اسم جلميع احلرماحلرام
 .)٣(إليه

 ).فإن حلقه بالراحلة(:قال
 .) ٤(ٍ بدون حممل: أي

 ).ُ اشرتط وجود حممل,ٍمشقة شديدة(
ُ وراحلة تليق به:أي ٌ)٥( . 

 ).ط رشيك جيلس يف الشق اآلخرُواشرت(
الزيـادة  بـذل  ألن,)٦( )الوسـيط(كـذا قالـه يف , ٌ سواء وجد مؤنة املحمـل بتاممـه أم الـشق

وكان ال يبعـد خترجيـه عـىل اخلـالف (: الرافعي  قال ,خمففة يشق احتامهلا اآلخرمؤنةللشق 
 عظيمـة يف ٌمـشقة حلقـه و ولـٌإشـارة إليـه ويف كـالم اإلمـام (:  قال,)يف لزوم أجرة البذرقة

 قالـه القـايض أبـو ,)١() ونحوها مما يـدفع املـشقة)٧(ركوب املحمل اعترب يف حقه الكنيسة

                                                 
 ).٤٠٣\٣(, النجم الوهاج )٤٨\٧(املجموع ) ١(
 ).٤٠٣\٣(, النجم الوهاج ) ٤٨\٧(املجموع ) ٢(
 ).٤٠٣\٣(, النجم الوهاج ) ٤٨\٧(املجموع ) ٣(
وهـو ) : ٣٦٥\١(,ويف اإلقنـاع )ح م ل(املـصباح املنـري ) . مقـود(وزن ) حممـل(اهلودج عىل وزن جملـس وجيـوز : املحمل ) ٤(

 )..٤٠٤\٣(ج اخلشبة التي حيمل عليها , النجم الوها
 ).٤٠٤\٣(, النجم الوهاج ) ٣٦٥\١(اإلقناع  ) ٥(
 )٢٨٤−٢٨٣\٣(, العزيز)٥٨٢\٢(الوسيط  ) ٦(
املـصباح املنـري .شبه هودج يغرز يف املحمل أويف الرحل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكـب ويـسترت بـه :الكنيسة ) ٧(

 ).ك ن س(مادة 

 رتاط اش

املحمل عند 
 وجود 

 املشقة
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ٌ مـشقة   إذا مل يلحقـه بالراحلـة ومفهوم كالم املـصنف أنـه,)٢()الشامل(وصاحب الطيب 
 .)٣( وبذلك رصح األصحاب,عظيمة لزمه بأن كانت معينة وإن كانت زاملة

ألنـه ,  وغريه من العراقيني أن املـرأة يعتـرب يف حقهـا املحمـل وأطلقـوا)٤(  وذكر املحاميل 
  .)٥( وهذا يقتيض مفهوم كالم املصنف,أسرت هلا

 ). يلزمه احلج, وهو قوي عىل امليش, بينه وبينها دون مرحلتنيومن (:قال
 وينبغــي أن ,)٦( وعللــوه بعــدم املــشقة,هكــذا ذكــره األصــحاب مــن العــراقيني وغــريهم

 فـرض يفُوإال فعـدم املـشقة قـد ي, يضاف إليه أن الشخص املـذكور مـن حـارضي البيـت
 .)٨(عىل من سمع أذان اجلمعة يلزمه امليش إليهاوقاسه املاوردي .)٧(البعيد

 ,أن القريـب كالبعيـديف ٍ وجـه )١٠(ختـريج  )٩(وعن بعـض املتـأخرين مـن أئمـة طربسـتان

                                                                                                                                               
 ).٢٨٤−٢٨٣\٣(,العزيز)١٣٠\٤(هناية املطلب  ) ١(
أبو نرص عبدالسيد بن أيب ظاهر حممد بن عبد الواحد البغدادي املعروف بابن الصباغ برع يف املذهب حتـى رجحـوه عـىل  ) ٢(

 ).٣٩\٢(, طبقات اإلسنوي )٨٥\٤(طبقات السبكي . هـ٤٧٧ت ) الشامل(الشيخ أيب إسحاق له كتاب 
 ).٤٠٤\٣(, النجم الوهاج ١٨٧كنز الراغبني ص ) ٣(
هــ, كـان غايـة ٣٦٨أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضبي أبو احلسن املحاميل البغدادي, أحد أئمة الشافعية ولد سـنة  ) ٤(

 ). ٢٠٢\٢(,طبقات اإلسنوي )٤٨\٤(طبقات السبكي . ٤١٥, ت)املجموع(, و)املجرد( , و)املقنع( يف الذكاء له كتاب 
 ).٤٠٤\٣(الوهاج , النجم ١٨٧, كنز الراغبني ص)٢٨٣\٣(العزيز ) ٥(
 ).٤٠٥\٣(, النجم الوهاج ) ٢٨٤\٣(, العزيز)١٥\٥(البحر ) ٦(
 ).٤٠٥\٣(, النجم الوهاج ) ١٨١\١(احلاوي  ) ٧(
 ).١٨١\١(احلاوي  ) ٨(
وهي بلدان واسعة يشملها هذا االسم, خرج من نواحيها مـن ال حيـىص مـن أهـل العلـم والغالـب عليهـا اجلبـال ومعنـى  ) ٩(

ألطبار وهو ما يقطع به الشجر وغريه وهي كثـرية امليـاه والـشجر, وتعـرف اليـوم باسـم مازنـدران, وأشـهر طربستان موضع ا
, دولـة آل زيـان يف طربسـتان ٤٠٣, آثـار الـبالد وأخبـار العبـاد ص)٢٢٩\١(معجـم البلـدان . مدهنا آمل, ودريان, وشالوس

 . ٤ص
.  مـن خـالل فـروعهم الفقهيـة, وتعلـيالهتم لألحكـامهو العلـم الـذي يكـشف عـن أصـول وقواعـد األئمـة: التخريج ) ١٠(

 .١٩التخريج عند الفقهاء واألصوليني ص

 من بينه وبني 

مكة أقل من 
مرحلتني يلزمه 

 احلج
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 .)١(ً أيضافيعترب يف حقه وجود الراحلة

 ).فإن ضعف فكالبعيد(:قال
حكايـة  وعـن ابـن القطـان ,)٢( وإن أمكن, بالزحف واحلبو// يف مجيع ما تقدم وال يؤمر

 .)٣(وجه أنه يلزمه احلبو
 امأو يتمكن من متلكه, امواملحمل فاملراد أن يملكه  حيث اعتربنا وجود الراحلة:عفـــر

 .)٤(واستئجارمها بثمن املثل وأجرة املثل
ً لو كان ماله دينا يتيرس حتصيله يف احلال بأن كان حاال عىل ميلء :فـــرع  ة, بينٍمقر أو عليهً

ٍعىل معرس أو جاحد ال بينة له عليه ً وإن مل يتيرس بأن كان مؤجال أو ,فهو كاحلاصل يف يده
 .)٥(وإنام يعترب املال وقت خروج الناس, فكاملعدوم

 ). فاضلني عن دينهويشرتط كون الزاد و الراحلة(: قال
ٌ حاال أو مؤجال أما احلال فألنه ناجز واحلج عىل الرتاخي ً مهلتـك بـه  أ: ولو قال صـاحبه,ً

 وأما املؤجل فألنه إذا رصف ما معه إىل احلج قد ال جيـد ,)٦(إىل ما بعد احلج مل يلزمه احلج
ٌفيـه وجـه أن املـدة إن كانـت بحيـث  و,)٧(ما يقيض به الدين عند حلوله وقد خترتمـه املنيـة

                                                 
 ).٢٨٤\٣(العزيز ) ١(
 ).٤٠٥\٣(, النجم الوهاج ) ٤٧\٧(,املجموع)٢٨٤\٣(, العزيز)١٥\٥(البحر ) ٢(
 ). ٌّلقطان, وهو شاذ أو غلطًوحكى الدارمي وجها أنه يلزمه احلبو حكاه عن حكاية ابن ا: (, وعبارته )٤٧\٧(املجموع ) ٣(
 ١٨٧, كنز الراغبني ص)٣٦٥\١(,اإل قناع )٢٨٤\٣(العزيز ) ٤(
 ١٨٧,كنز الراغبني ص)٢٨٨−٢٨٧\٣(العزيز ) ٥(
ــة املطلــب)٢٩٠\٢(األم  ) ٦( ــز)١٣٣\٤(, هناي ــاع )٢٨٧\٣(, العزي ــنجم ) ٣١٠\٢(, روضــة الطــالبني )٣٦٥\١(, اإلقن , ال

 ).٧٩\٤(, فتح الباري )٤٠٥\٣(الوهاج 
 ).٤٠٥\٣(, النجم الوهاج ) ٢٨٧\٣(,العزيز)٢٠٣\١(احلاوي  ) ٧(
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ذا كان له دين إ
 يتيرس حتصيله

 
 
 
 
 
 

ويشرتط كون 
 الزاد و الراحلة
  فاضلني عن دينه



  
١٢٥ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ومتى فضل عن قدر الدين احلال واملؤجل مـا ,)١(نقيض بعد رجوعه من احلج لزمه احلجت
 .)٢(ًه وجب عليه احلج اتفاقا يكفي
ّ رجال مل حيج وعىل أبيه دين كان أنّلو أن (:) اإلمالء(يف  قال الشافعي :فـــرع  يبدأ باحلج ً

ٌ وذلك أنه مكلف يف نفسه ومتطوع ,عنه ه قضاهي ثم إن وجد السبيل إىل دين أب,َّأحب إيل ٌ
 ولو كان الدين عليه أحببت له أن يبدأ , وتكلف الفرض أوجب من التطوع,عن غريه

 وظاهره أنه فيمن تقدم , هذا لفظ الشافعي ,)٣( )بالدين قبل احلج وقضيت بذلك عليه
 .ٌ وأن قضا ء الدين مقدم لكونه عىل الفور واحلج عىل الرتاخي,وب احلج عليهوج

 .)ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه(: قال
 ألنه يشرتط أن يكـون ,)٤( )نفقة من تلزمه نفقته ( :)املحرر(هذه العبارة أحسن من قول 
ــضا ًفاضــال عــن كــسوهتم أي ــة يــشمل النفقــة والكــسوة)٥(ً  وقــد رصح هبــام , ولفــظ املؤن

 .)٦()الرشح( يف األصحاب والرافعي
 ومنيـت أمـون ,)بـاهلمز(نـت امـأن أ م:يقـال  , وهـي فعولـة,)مـز وال هتمـزهت(: نة وواملؤ

 ).٧( الكلفة: ومعناه)برتك اهلمز(

                                                 
 ).٤٠٥\٣(, النجم الوهاج ) ٢٨٧\٣(, العزيز)٢٠٣\١(احلاوي  ) ١(
 ).٤٠٥\٣(, النجم الوهاج ) ٣٦٥\١(اإلقناع  ) ٢(
 .مل أقف عىل هذا النص فيام بني يدي من الكتب  ) ٣(
 ١٨٧ الراغبني ص,كنز)٤٠٦\٣(, النجم الوهاج ٤٣٨املحررص ) ٤(
 ).٤٠٦\٣(, النجم الوهاج ) ٢٨٤\٣(, العزيز)٢٨٠\٢(روضة الطالبني ) ٥(
 ).٢٨٥\٣(العزيز ) ٦(
 ).٤٠٦\٣(, النجم الوهاج ٩٣٤معجم مقاييس اللغة ص ) ٧(

 

ًلو أن رجال مل 
حيج وعىل أبيه 

 دين
 

من الرشوط أن 
تكون الزاد و 
الراحلة زائدة 
عىل مؤنة من 
 عليه نفقتهم

 
 
 

يشرتط أن تكون 
الزاد و الراحلة 

فاضلة عن 
 .مسكنه وعبده

 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  



  
١٢٦ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 .)ًواألصح اشرتاط كونه فاضال عن مسكنه وعبد حيتاج إليه خلدمته(: لقا
 وهـذا هـو , ثوبٍ  يليق بمنصبه)١( دستك لزمانته أو منصبه كام يشرتط يف الكفارة و:أي

 .)٢(األصح عند األكثرين
 ,كرتاء بـاالواالكتفاء بل عليه بيع املسكن واخلادم ; ال يشرتط:)٣(وبه قال مالك : والثاين 

 وحكـاه عـن )٥)(٤(  وبه أجـاب الكرخـي ,واملتويلوهذا الوجه أصح عند القايض حسني 
ُحاجته وهي سكنى مثله والعبـد عبـد بًا فيام إذا كانت الدار مستغرقة وهذ,  )األم(نصه يف
ِ عنه بمؤنة احلج أو كانا نفيسني ال يليقان بمثله ولو ّيع بعض الدار وويف فإن أمكن ب,مثله

 لكـن ,هكذا أطلقوه هنا: ( قال الرافعي ,)٦( لزمه ذلك, احلجة التفاوت بمؤنىف, لوأبدهلام
قال .)٧()وفني يف الكفارة وجهان وال بد من جرياهنام هنايف بيع الدار والعبد النفيسني املأل

 ,)٨( ) ليس جرياهنام بالزم (:املصنف 
 , وهلذا اتفقوا عىل ترك اخلادم واملـسكن يف الكفـارةً, فإن للكفارة بدال,ظاهر // والفرق

 .)٩(واختلفوا فيام هنا

                                                 
 ).د س ت(اجلامع الكبري مادة . طقم أو ثوب: جمموعة كاملة من أي نوع أي: دست ) ١(
 ). ٤٠٦\٣(, النجم الوهاج ) ٣٩\٧(,املجموع)٢٨٦\٣(, العزيز)٢٩\٤(,البيان )١٠\٥(,البحر)٩٥١\١(التتمة  ) ٢(
 ).١٥٩\١(إرشاد السالك ) ٣(
طبقـات الـسبكي . هــ٤٤٠ت) الغنيـة(منصور بن عمر بن عيل , أبو القاسم الكرخي الغدادي, صنف يف املذهب كتـاب  ) ٤(
 .)٨\١٨(, سري أعالم النبالء )١٧٦\٢(,طبقات اإلسنوي )٢٠٦\٤(
 ).٤٤٩\٤(معجم البلدان. بلدة يف آخر والية العراق , وهو احلد بني والية شهرزور والعراق : كرخ  ) ٥(
, النجم الوهـاج ) ٢٨٥\٣(, والعزيز)٢٨٠\٢(,روضة الطالبني)٢٩\٤(, البيان )٩٥\١(, التتمة )١٣١\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 ).٥٦٥\٢(ستثناء , االستغناء يف الفرق واال١٨٧, كنز الراغبني ص)٤٠٦\٣(
 ١٨٨, كنز الراغبني ص)٤٠٦\٣(, النجم الوهاج ) ٢٨٥\٣(العزيز ) ٧(
 ).٤٠٦\٣(, النجم الوهاج ) ٢٨٠\٢(روضة الطالبني ) ٨(
 ).٣٨\٧(, املجموع)٢٨٠\٢(,روضة الطالبني)٢٨٥\٣(العزيز  ) ٩(
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ذا هلكن  ,ن واخلادمٌ فلو كان معه نقد يريد رصفه إىل املسك, باألصح: إذا قلنا:فـــرع
 أما لو مل يقصد ومعه نقد بقدر قيمة .)١(ٌ وهو ظاهر فيام إذا قصد السكن فيه ,أطلقوه

ٍمسكن ال يقصد السكن فيه إما العتياده السكن بالكراء أو الستغنائه بمسكن مباح له ٍ, 
, ًفهل نقول إن ذلك النقد مستحق جلهة املسكن فيمنع االستطاعة أو ال? مل أر فيه نقال

مسكن ال بدله  (:)املهذب( ويرشد إليه قول صاحب ,)٢(واألقرب الثاين وأنه مستطيع
 .)٣( )من مثله

 ).وأنه يلزمه رصف مال جتارته إليهام(: قال
ملـسكن  بخـالف ا, وإن بطلت جتارته كـام يكلـف بيعهـا يف الـدين, إىل الزاد و الراحلة:أي

 لئال ,)٦(ال:  والثاين,)٥( )٤( وما نحن فيه متخذ ذخرية, فإنه حيتاج إليهام يف احلال,واخلادم
 اإلمجـاع  وادعـى الـشيخ أبـو حامـد,)٨(  وأمحـد,)٧( يلحق باملساكني وهو قول ابن رسيج 

 .)١(ل منها نفقته حكم مال التجارةصحت التي )١٠( وحكم املستغالت ,)٩(عىل خالفه 

                                                 
 ).٢٨٠\٣(, روضة الطالبني )٢٨٥\٣(العزيز  ) ١(
 ).٤٠٦\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 ). ٢٦٥\١(املهذب ) ٣(
 .١٨٨, كنز الراغبني ص)٢٨٥\٣(, والعزيز)٣٩\٧(, املجموع)٢٨١\٢(, روضة الطالبني)٣٠\٣(البيان ) ٤(
 : واحدة ذخائر وهي ما ادخروقيل : الذخرية ) ٥(

 .ولكن إخوان الصفاء الذخائر  ٍلعمرك ما مال الفتى بذخرية 
 ) .ذ خ ر(لسان العرب , القاموس املحيط 

  ١٨٨, كنز الراغبني ص)٤٠\٧(, املجموع )٥٨٣\٢(,الوسيط)٣٠\٤(بيانال ) ٦(
 ).٤٠٧\٣(, النجم الوهاج ) ٣٩\٧(, املجموع)٢٨١\٢(روضة الطالبني  ) ٧(
 ).٣٨٩\٢( , كشاف القناع ١٦٢, العدة رشح العمدة ص)١٢\٥(املغني ) ٨(
 ).٤٠٧\٣(, النجم الوهاج ) ٤٠\٧( املجموع ) ٩(
ٍكـراء دار وأجـر, وغـل غالمـه أيالـدخل مـن : الغلـة ) ١٠( أخـذ غلتهـا وأغلـت :كلفـه أن يغـل عليـه واسـتغل املـستغالت : ٍ

 ). غ ل ل(ٍأعطت الغلة فهي مغلة إذا أتت بيشء وأصلها باق: الضيعة
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 فإن مل خيف العنت , وهو حمتاج إىل التزوج,ًإذا ملك فاضال عن األمور املذكورة: فـــرع 
ًفاحلج واجب عليه قطعا  ورصف املال إليه أفضل من النكاح وإن خاف العنت رصح ,ٌ

لنكاح يف  وأن رصف املال إىل ا,خالئق من األصحاب بوجوب احلج واستقراره يف ذمته
 من تقديمهم الرصف والرافعي وفهم اإلمام ,)٢(هذه احلالة أفضل من رصفه إىل احلج

 ونازع املصنف ,)٥)(٤()املعاياة(يف وقاله اجلرجاين , )٣(إليه عىل احلج أنه ال استطاعة
 وعلله صاحب ,)٦()إن الصواب استقرار احلج(: فيام فهامه وقالوالرافعياإلمام 

 .)٧(وجوب احلج ه بأن النكاح من املالذ فال يمنع وغري)الشامل(
إذا كان له نسختان من كتاب فيجب  الفقيه ال يلزمه بيع كتبه التي حيتاج إليها إال :فـــرع

 وقال القايض , وهو الصحيح,)٨(وغريه هكذا قاله القايض أبو الطيب ,بيع إحدامها
 , وهو ضعيف,)٩(كام قاله يف املسكن واخلادم) جيب بيع كتبه يف الزاد و الراحلة( :حسني 

ًوأما التي ال حيتاج إليها فتباع قوال واحدا ً)١٠(. 

                                                                                                                                               
 ).٤٠٧\٣(, النجم الوهاج ) ٢٨١\٢(, روضة الطالبني)٢٨٥\٣(, والعزيز)٥٨٣\٢(الوسيط ) ١(
 .١٨٨, كنز الراغبني ص)٣٩\٧(, املجموع )٢٨٢٢٨١\٢( روضة الطالبني,)١٥\٥(, البحر)٣٠\٤(البيان ) ٢(
 ).٣٩\٧(,املجموع )٢٨٢\٢(,روضة الطالبني)١٣٢\٤(هناية املطلب  ) ٣(
أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد اجلرجاين, كان قايض البرصة وشـيخ الـشافعية هبـا مـن أعيـان األدبـاء صـنف يف الفقـه  ) ٤(
املعايـاة (وكتـاب ) ٣٠٦) (١٦٧\١( وطبقات اإلسنوي ٢٣٩الطبقات للشريازي ص . هـ٤٨٢وغريهات ) البلغة(و) املعاياة(

ٌإبراهيم بن نارص البرش بجامعة أم القرى وطبعة أخرى حققهـا أمحـد . د. ُحقق رسالة دكتوراة) الفروق(أو ) يف العقل واجلدل
 . فارس دار الكتب العلمية

 ).٣٨\٧(املجموع  ) ٥(
 ).٣٩\٧(, املجموع)٢٨١\٢(لبنيروضة الطا ) ٦(
 ).٣٩\٧(, املجموع)٢٨٢\٢(, روضة الطالبني)٣٠\٤(,البيان)١٥\٥(البحر ) ٧(
 ).٢١٣\٢(, مغني املحتاج )٣٣٥\١(, هداية السالك ) ٥٦٦\٢(, االستغناء )٣٨\٧(,املجموع)١١\٥(البحر ) ٨(
 ).٣٨\٧(املجموع ) ٩(
 ).١١\٥(البحر ) ١٠(
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 .) أمن الطريق:الثالث:(قال
بـل األمـن يف كـل مكـان عــىل  , وال الـذي يغلــب يف ا حلـرض,لـيس املـراد األمـن القطعـي

 .)١(حسب ما يليق به

ًفلو خاف عىل نفسه أو ماله سبعا أوعدوا أو رصديا وال طريق سواه مل جيب احلج :(قال ً ً
.( 
ـــسلام)٢( ســـواء كـــان العـــدو أو الرصـــدي:أي ـــافرا أم م ً ك ـــارا أو ,ً ـــانوا كف ً لكـــن إذا ك

 وال ,ا احلـج واجلهـاد ويقـاتلوهنم لينـالو,احلجاج مقاومتهم اسـتحب اخلـروج)٣(]أطاق[
 وإن كـانوا ,)٤( فقيل اإلحـرام أوىل,ألنه جيوز التحلل باحلرص مع القدرة عىل القتال;جيب

 وال فرق بني أن يكون الذي يطلبه الرصديون ,)٥(مسلمني مل يستحب اخلروج وال القتال
ًقليال أو كثريا  نـص ,// ألهنـم حيرضـون بـذلك عـىل التعـرض للنـاس; ويكره بذله هلـم,ً

ً ولو بعثوا بأمان احلجيج وكان أماهنم موثوقا به أو ضـمن ,)٦(واألصحابليه الشافعي ع
 . )٧(هلم أمني ما يطلبونه وأمن احلجيج لزمهم احلج

                                                 
,مغنـي )٤٠٨\٣(, النجم الوهاج ١٨٨, كنز الراغبني ص)٣٨٨\٣(,العزيز) ٤٠\٧(املجموع,)٢٨٢\٢(روضة الطالبني ) ١(

 ).٢١٤\٢(املحتاج 
ً, وهو الذي يقعد عىل الطريق ينتظر النـاس ليأخـذ شـيئا مـن أمـواهلم ظلـام وعدوانااملـصباح )الرصد(ًنسبة إىل: الرصدي ) ٢( ًً

 ).٤٠٩\٣(, النجم الوهاج )ر ص د(املنري 
 .أطاقوا, وحتذف الواو لئال جيتمع فاعالن يف مجلة: يف األصل ) ٣(
 ) .٢٩٢\٣(,العزيز)٢٨٢\٢(,روضة الطالبني)٨٤\١(التتمة  ) ٤(
 ). ٢٩٢\٣(,العزيز)٢٨٢\٢(,روضة الطالبني)٨٤\١(التتمة  ) ٥(
 ).٤٠\٧(, املجموع )٥٢٥\٣(, العزيز )٨٤\١(التتمة  ) ٦(
 ). ٢٨٢\٢(روضة الطالبني  ) ٧(
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ًخر آمنـا لزمـه آ ً فإن وجد طريقا, وسيأيت,)١ (ولو وجدوا من خيفرهم منهم بأجرة البذرقة
ٌ وجـه أنـه ال يلزمـه سـلوك )التتمـة( ويف ,)٢( إذا وجد ما يقطعه به, وإن كان أبعد,سلوكه
 .)٣(األبعد
 وإن كان , مل يشرتط الرفقة,ً إذا كانت الطريق آمنة بحيث ال خياف الواحد فيها:فـــرع

لوقت  يف ا,األمن ال حيصل إال برفقة فيشرتط لوجوب احلج وجود رفقة خيرج معهم
 فإن خرجوا قبله مل يلزمه اخلروج معهم وإن تأخروا ,التي جرت عادة بلده باخلروج فيه

ً إال بأن يقطعوا يف كل يوم أكثر من مرحلة مل يلزمه أيضابحيث ال يبلغون مكة ٍ ِ)٤(. 

 ). إن غلبت السالمة,واألظهر وجوب ركوب البحر (:قال
 وإن غلب اهلالك إما خلصوص ,)٦( ألن عوارض البحر عرسة الدفع;والثاين ال, )٥(كالرب

 ,)٧( ال جيب:أصحهام,  وإن استويا فوجهان, وإما هليجان األمواج مل جيب,ذلك البحر
إن كانت : وقيل, )١٠(قوالن:  وقيل,)٩(ًال جيب مطلقا:  وقيل,)٨(ًجيب مطلقا: وقيل

                                                 
مولـدة, وبعـضهم يقـول بالـذال وبعـضهم يقـول بالـدال : معربـه, وقيـل: اجلامعة تتقدم القافلـة للحراسـة, قيـل: البذرقة ) ١(

 )ب ذ ر: (املصباح املنري مادة .ًوبعضهم هبام مجيعا
 ).٤٢\٧(,املجموع )٢٨٢\٢(, روضة الطالبني)٢٨٨\٣(,العزيز)٨٥\١(التتمة  )٢(
 ) ٤٢\٧(,املجموع )٢٨٨\٣(, العزيز )٨٥\١(التتمة  ) ٣(
 ) ٤٢\٧(,املجموع)٢٨٢\٢(,روضة الطالبني )٢٩٢\٣(العزيز ) ٤(
, الـنجم الوهـاج ١٨٨,كنز الـراغبني ص)٢٨٣\٢(, روضة الطالبني)٤٢\٧(,املجموع )٢٨٨\٣(, العزيز)٨٧\١(التتمة  ) ٥(
 ).٢١٤\٢(, مغني املحتاج )٤٠٩\٣(
, كنـــز الـــراغبني )٤٢\٧(, املجمـــوع)٢٨٨\٢(بني , وروضـــة الطـــال)٢٨٨\٣(, العزيـــز)٨٧\١(,التتمـــة )٣٠١\٣(األم ) ٦(

 ). ٤٠٩\٣(, النجم الوهاج ١٨٨ص
 ).٢١٤\٢(, مغني املحتاج ) ٤٣\٧(, املجموع )٨٨\٢(, روضة الطالبني) ٢٨٩\٣(, العزيز)٣٠١\٣(األم ) ٧(
 ).٢١٤\٢(, مغني املحتاج )٤٣\٧(,املجموع )٢٨٩\٣(العزيز ) ٨(
 ).٢١٤\٢(, مغني املحتاج )٤٣\٧(,املجموع )٢٨٩\٣(,العزيز)١٤٢\٤(هناية املطلب  ) ٩(
 ).٤٣\٧(,املجموع)٢٨٩\٣(العزيز ) ١٠(
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وهو :  يفرق بني من له جرأة وبني املستشعر:وقيل, )١(عادته ركوبه وجب وإال فال
ُ ال جيب استحب عىل األصح إن غلبت السالمة وإن : وإذا قلنا,)٢(الضعيف القلب
 ولو توسط البحر وقلنا ,)٤( التحريم: وإن استويا فوجهان أصحهام,)٣(ُغلب اهلالك حرم

 فإن استويا ,)٥(كثر فله الرجوع أو أقل لزمه التامديال جيب ركوبه فإن كان مابني يديه أ
 وإن مل يكن له ,)٦( لزوم التامدي:وله يف الرجوع طريق غري البحر فوجهان أصحهام

أما املرأة ففيها خالف مرتب وأوىل بعدم .  هذا يف الرجل,)٧(ٌطريق غريه فله الرجوع
 فإن مل نوجب ,ًأيضا واألصح الوجوب يف حقها ,)٨(ةالوجوب لضعفها ولكوهنا عور

يف  والذي نص عليه الشافعي ,)١٠(يطرد اخلالف: وقيل, )٩(عليها مل يستحب هلا
 .)١١( بأنه يكره هلا لكوهنا عورة)اإلمالء(

 ,)١( فقطع األكثرون بوجوب ركوهبا,)١٣( ودجلة,)١٢(أما األهنار العظيمة كجيحون

                                                 
 ).٤٠٩\٣(, النجم الوهاج )٤٣\٧(,املجموع)٨٧\١(التتمة  ) ١(
 ).٤٠٩\٣(, النجم الوهاج ) ٤٣\٧(,املجموع)٢٨٩\٣(,العزيز)١٥١\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 ).٤٠٩\٣(م الوهاج , النج)٢٨٩\٣(,العزيز)١٥٣\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 ).٤٠٩\٣(, النجم الوهاج )٤٣\٧(,املجموع)١٥٣\٤(هناية املطلب  ) ٤(
ــب  ) ٥( ــة املطل ــوع)١٥٢\٤(هناي ــسالك ) ٤٣\٧(,املجم ــة ال ــاج )٣٣٩\١(, هداي ــنجم الوه ــاج )٤١٠\٣(,ال ــي املحت , مغن
)٢١٥\٢ .( 
 ).٢١٥\٢(, مغني املحتاج )٣٣٩\١ (,هداية السالك)٤٣\٧(,املجموع) ٢٩٠\٣(,العزيز)١٥٢\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 ). ٤١٠\٣(, النجم الوهاج ) ٤٣\٧(,املجموع)٢٩٠\٣(,العزيز)٨٥\١(التتمة  ) ٧(
 ).٤١٠\٣(, النجم الوهاج ) ٤٣\٧(,املجموع) ٢٩٠\٣(, العزيز)٨٥\١(,التتمة )١٥٢\٤(هناية املطلب  ) ٨(
 ).٤١٠\٣(لنجم الوهاج , ا)٣٤٠\١(,هداية السالك ) ٤٣\٧(,املجموع) ٢٩٠\٣(العزيز ) ٩(
 ).ب(٤٩٠٠٠٩, كفاية النبيه ل)٤٣\٧(, املجموع)٢٩٠\٣(العزيز ) ١٠(
 ) . ٤٣\٧(املجموع ) ١١(
وهو اسم وادي خراسان عىل وسط مدينه يقال هلا جيهان فنسبه الناس إليها يف أوله أهنار جتمتـع فيكـون منهـا :جيحون  ) ١٢(

 ). ٢٨٨\٢(معجم البلدان.  خوارزمهذا النهر العظيم ويمر بعدة بال د حتى يصل إىل
 ) د ج ل(, لسان العرب مادة )٢٠٥\٢(معجم البلدان. هنر ببغداد:دجله ) ١٣(
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ًوجها شاذا أهنا كالبحر وحكى الرافعي  ً)٢(. 
إن أوجبنـا فـ ,ٌ إذا عرفت ذلك فاملستطيع إذا مل يكن له طريق غري البحر فحكمه ما ذكرنـاه

 .)٣(احلج وإال فالركوبه وجب 
ًوإن كان له طريق يف الرب آمن لزمه احلج قطعا وهو خمري بني سلوكه وسلوك البحر حيـث 

 الـسنني كجـدب أو  بعـضوإن امتنع الطريق الذي يف الرب لعارض يف, )٤(حكمنا بجوازه
 , بأنه ال جيب سلوك البحر بل ينتظرون زوال العارض)٥(عطش أو خوف جزم اجلوزي 

 وحيتمل أن يقولوا عند غلبة الـسالمة هـو كـام ,فيحتمل أن األصحاب يوافقونه عىل ذلك
ً آخر آمنا بعيدا وجب سلوكه عىل األصـحًلو وجد طريقا  ويرشـد إليـه إطـالق صـاحب ,ً

 ).وال طريق سواه (: الطريق يف قوله , وغريه,)٦()الكتاب(
 مـن األسـفار املباحـة //حيث حكمنا بتحريم ركوبـه للحـج فيحـرم للتجـارة ونحوهـاو

  البحر ولو كان, ألن مقصود الغزو يناسبه;)٨( ويف سفر الغزو وجهان,)٧(واملندوبة
ركـوب البحـر  يفجاء  ومما ,)١٠(ٍ حرم ركوبه لكل سفر, وهاج)٩(  قد اغتلمنكاً معوقا أو 

                                                                                                                                               
 ).٤١٠\٣(,النجم الوهاج )٤٢\٧(,املجموع) ٢٩٠\٣(,العزيز)٨٥\١(التتمة  ) ١(
 ).٤٣\٧(,املجموع)٢٨٩\٢(العزيز ) ٢(
 ).٤٢\٧(املجموع ) ٣(
 ).٤١٠\٣ (, النجم الوهاج)٤٢\٧(املجموع ) ٤(
ما رحل إىل بغداد بعد :هـ, قيل٤٥٧احلافظ أبو القاسم إسامعيل بن حممد بن الفضل التيمي األ صبهاين اجلوزي ولد عام  ) ٥(

ًأمحد بن حنبل أفضل منه وال أحفظ وكان عارفـا بكـل علـم سـمع منـه خالئـق كثـريون صـنف يف التفـسري ورشح هـو وولـده 
 ). ١٧٦\١(,طبقات اإلسنوي )٨٠\٢٠(الء سري أعالم النب. هـ٥٣٥الصحيحني ت 

 .النووي كام سبقت العبارة : صاحب الكتاب هو  ) ٦(
 ).٤٣\٧(املجموع ) ٧(
 ).٤٣\٧(,املجموع)١٥٣\٤(هناية املطلب  ) ٨(
 ) . غ ل م:(لسان العرب , واملعجم الوسيط مادة . هاج واضطربت أمواجه : اغتلم البحر أي  ) ٩(
 ).٤١١\٣(,النجم الوهاج )١٥٣\٤(هناية املطلب  ) ١٠(
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ال يـركبن " :  قـالصىل اهللا عليه وسلم  أن النبي , حديث عمرو بن العاص ,من احلديث
ًعتمرا أو حاجاًأحد البحر إال غازيا أو م ً فإن حتت البحـر نـارا وحتـت النـار بحـرا ,ً رواه  "ً

 ورواه ,)هــذا احلــديث لــيس بــصحيحالبخــاري : قــال : وغــريهوقــال البيهقــي أبــو داود 
ًمن طريق موقوفا عىل ابن عمر البيهقي  ٍ)١( . 
 .هذه املسألة يف هذا املوضعذكر  سبب هواعلم أن

 ). أجرة البذرقة هوأنه يلزم(: قال
 ;)٢(وهي أن يستأجروا من خيفرهم ويغلـب عـىل الظـن أهنـم يـأمنون بـذلك: أي اخلفارة 

ٍألنه دفع مال بحق وهو من أهب الطريق  فأشـبه ألنـه خـرسان لـدفع الظلـمال; :  والثاين,ٍ
 ,)٤( ذكر هذين الوجهني اإلمـام, وألن الطريق خيرج بذلك عن األمن,)٣(الدفع إىل الظامل

ٍ والذي قاله اجلمهور أنـه إذا احتـاج إىل خفـارة مل ,)٥(وصحح الوجوب كام ذكره املصنف
 وهـذا ال جيـب احلـج معـه ,مل أهنم أرادوا اخلفارة ما يأخذه الرصديفيحت,)٦(جيب احلج

 وحيتمـــل أهنـــم أرادوا ,متعرضـــني ملـــسألة اإلمـــام  )٨( ]نوال يكونـــو [,)٧(بـــال خـــالف 
                                                 

,والبيهقي, كتاب, احلج بـاب ركـوب البحـر حلـج ٣٦٠ص)٢٤٨٩(أبو داود, كتاب اجلهاد, باب ركوب البحر يف الغزو ) ١(
ًأو عمرة أوغزو مرفوعا وموقوفا كام ذكر الشارح وعبارته عن البخاري ) ٍمل يصح حديثـه يعنـي حـديث بـشري بـن مـسلم هـذا: ً

رواه ليث بن أيب سليم عن نافع عن ابن عمر وليث هـذا ضـعيف : ٣٩٦كرة احلفاظ للمقديس صويف تذ) ٥٤٧\٤) (٨٦٦٢(
 . ًاحلديث جدا 

 ).رواه البزار وفيه ليث بن أيب سليم وهو مدلس, وبقية رجاله ثقات): ( ٢٨٢\٥(ويف جممع الزوائد 
 ).٢١٥\٢(, مغني املحتاج ١٤دقائق املنهاج ص  ) ٢(
 .٢٤٤, بداية املحتاج ل)٢١٥\٢(,مغني املحتاج )٤١١\٣(,النجم الوهاج )١٥٠\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 ).٤٢\٧(,املجموع)٢٨٥\٢(, روضة الطالبني )١٥٠\٤(هناية املطلب  ) ٤(
 ).٤٢\٧(, املجموع)٢٨٥\٢(,روضة الطالبني )١٥٠\٤(هناية املطلب  ) ٥(
 ).٤٢\٧(, املجموع)١٥٠\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 ).٤٢\٧(, املجموع)١٤٩\٤(هناية املطلب  ) ٧(
 .وال يكونوا: يف األصل ) ٨(
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واالحـتامل األول أصـح وأظهـر  (: قال املصنف,الصورتني فيكون خالف ما قاله اإلمام 
 ,ٍبخفـارة فيكون األصح وجوب احلج إذا وجد من يـصحبهم يف الطريـق ,)١( )يف الدليل

ــارة ,)٣(  وابــن الــصالح,)٢()املحــرر(يف وقــد صــححه الرافعــي   مــع اطالعهــام عــىل عب
 ,)٤( بخالفـهً وإن كانت عبارة األكثـرين مـشعرة,ٌ وهو ظاهر يف الدليل: قلت,األصحاب

 .)٥( كام يف نظائره,وينبغي أن تقيد بأجرة املثل حتى لو طلب اخلفري أكثر منها مل جيب

 ). منهاهضع املعتاد محلاويشرتط وجود املاء والزاد يف املو(: قال
 أو انقطعـت امليـاه مل يلزمـه , املنازل عن أهلهـاٍفلو كان العام عام جدب وخال بعض تلك

إىل   كحمـل الـزاد مـن الكوفـة وحيتمل محلها قدر ما جرت به العادة يف طريـق مكـة,احلج
  .)٦(الت احلملآًثالثا إذا قدر عليه ووجدت  ومحل املاء مرحلتني أو مكة

 ).وهو القدر الالئق به يف ذلك الزمان واملكان, بثمن املثل(: قال
ٍ وال يلزمه حتصيلها بزيادة عىل ثمن هً سواء كانت األسفار راخية أم غالية إذا وىف مال: أي

 ,)٧(مل جيب احلجثل فإن مل يوجد إال بزيادة عىل ثمن امل,قليلة كانت الزيادة أوكثريةاملثل 
هنا أن االعتبار يف غالء السعر ورخصه بالبالد التي تقرب من وذكر القايض أبو الطيب 

لزاد عىل  فمتى غال السعر هبا وزاد ثمن ا,)٨(البادية وجرت العادة بحمل الزاد منها

                                                 
 ).٢١٥\٢(, مغني املحتاج )٤٢\٧(املجموع ) ١(
 ).٤٢\٧(, املجموع ١٢١املحرر ص  ) ٢(
 ).٢١٥\٢(,مغني املحتاج )٤٢\٧(املجموع  ) ٣(
 ).٢١٥\٢(مغني املحتاج  ) ٤(
 . ٢٤٤, بداية املحتاج ل)٤١١\٣( النجم الوهاج ,)٤٢\٧(, املجموع)٢٨٥\٢(,روضة الطالبني )١٤٩\٤(هناية املطلب  ) ٥(
 )٢٨٥\٢(,روضة الطالبني)١٤٩\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 ).٤٢\٧(املجموع ) ٧(
 ).٢١٦\٢(,مغني املحتاج )٤٢\٧(املجموع ) ٨(
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ً وهذا يشبه وجها ذكرناه يف التيمم أن املعترب ثمن ,)١(العادة املعروفة فإن احلج ال يلزمه
 . املثل يف ذلك املوضع يف غالب األوقات فليتأمل هناك 

  ).ةوعلف الدابة يف كل مرحل(:قال
الرجوع فيه إىل العادة // وينبغي, وغريمهاواملتويل ذكره البغوي ,ألن املؤنة تعظم يف محله

)٢(. 

 ).ٌويف املرأة أن خيرج معها زوج أو حمرم أو نسوة ثقات(: قال
  ألمنهـا عـىل,)٣( لزمهـا احلـج بـال خـالف َدِجـُ هـذه الثالثـة وُ أي,ً زيادة عىل ما سبق:أي

 . وسنذكر متام الدليل يف آخر املسالة,نفسها
ٍ وال فرق بني أن يكون املحرم بنسب أو بغري نسب ٍ. 

ٌ يكفـي امـرأة ٍ ويف قـول,)٤(ٌ فإن مل يوجـد واحـد مـن الثالثـة مل يلزمهـا احلـج عـىل املـذهب
 ,)٥(ٌ وجـزم بـه مجاعـة,)األم( وسـنذكره مـن نـصه يف ,)اإلمالء( نص عليه يف ,واحدة ثقة

 .)٦()إنه األصح ( :)رشح املهذب(باب اإلحصار من  ملصنف يفوقال ا

                                                 
 )١٠٣\١(, اإلقناع )٢٨٨\١(, احلاوي )٢٩٢\١(البيان ) ١(
 ).٢١٦\٢(, مغني املحتاج )٤١٢\٣(,النجم الوهاج )٣٣٢\١(, هداية السالك )٢٨٦, ٢٨٥\٢(روضة الطالبني ) ٢(
, هدايـة )٤٥\٧(,املجمـوع)١٠٤\٩(, املنهاج رشح صـحيح مـسلم )٢٩٠\٣(, العزيز )٣٦\٤(, البيان )١٠٨\١(التتمة  ) ٣(

 ).٣٤٢\١(السالك 
 هدايــة ,) ١٠٤\٩(, املنهــاج رشح صــحيح مــسلم )٢٩٠\٣(, العزيــز )٣٠\٥(,البحــر)١٠٩\١(,التتمــة )٣٠\٥(البحــر ) ٤(

 ).٣٤٢\١(السالك 
 ).٣٤٢\١(, هداية السالك ) ١٠٤\٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )٢٩١\٣(, العزيز )٣٠\٥(,البحر)١٠٩\١(التتمة  ) ٥(
 ).١٩٠\٨(املجموع  ) ٦(
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 )١(   ويف قول نقلـه الكرابيـيس ,ويتجه ذلك إذا قلنا بجواز اخللوة باملرأتني وحصل األمن
ًاره مجاعة يلزمها وحدها إذا كان الطريق آمناواخت ال جيوز إال بـزوج : وقال أبو حنيفة ,)٢(ٌ

 .وسنذكر دليل كل من ذلك بعد تلخيص األحكام , )٣(أو حمرم

  .) أنه ال يشرتط وجود حمرم ألحداهن :واألصح(: قال
 يـشرتط )٥( وهـو قـول القفـال:  والثاين,)٤(عتهن وال زوج ألن اإلطامع ينقطع بجام:يعني

ٌحمرم أو زوج إلحداهن رجـل  بإنه حيـرم عـىل ال,)٧()العدة(وصاحب  وعضده اإلمام ,)٦(ٌ
أنـه ال جيـوز أن يـصيل  ونقال نـص الـشافعي ,)٨(ٍأن خيلو بنسوة ليس فيهن حمرم إلحداهن

 واملـشهور جـواز , هكـذا قـالوه,)٩(ًالرجل بنساء منفردات إال أن يكون إحداهن حمرما له
خـالف أنـه وال  ,)١٠( بعـضهن مـن بعـضءخلوة الرجل بنسوة ال حمرم له فيهن السـتحيا

                                                 
احلسني بن عىل بن يزيد الكرابييس البغدادينسب إىل الكـرابيس وهـي الثيـاب الغـالظ واحـدها كربـاس صـاحب اإلمـام  ) ١(

افعي وأشهرهم بإثبات جملسه وأحفظهم ملذهبه, وهو أحد رواة مذهبه القديم وله تصانيف كثرية يف أصول الفقه وفروعـه الش
 .هـ٢٤٨عارف باحلديث ت 

 ). ٢٦\١(طبقات اإلسنوي) ٤٨٦(, )٢٨٦\٢( هتذيب األسامء واللغات١١٣طبقات الفقهاء للشريازي ص 
 ). ٢٩١\٣(, العزيز )٣٩٨\١(, حلية العلامء)٣٠\٥(,البحر)٢٦٦\١(,املهذب )١٠٩\١(التتمة  ) ٢(
 ).٣٤٥\١(, هداية السالك )٤٠٠\١(,البحر العميق )٤١١\٣(, حاشية بن عابد ين)٢٣٤\٢(تبيني احلقائق  ) ٣(
 ).٢١٧\٢( , مغني املحتاج ) ٤٥\٧(, املجموع)٢٩١\٣(, العزيز)٣٠\٥(البحر ) ٤(
رشح فـروع ( , شيخ الشافعية , مل يكن يف زمانه من هو أفقه منه له مـن املـصنفات هو عبد اهللا بن أمحد املروزي اخلراساين  ) ٥(

 ). ٥٣\٥(, طبقات السبكي ) ٤٠٥\١٧(سري أعالم النبالء . هـ ٤١٧ت ). الفتاوى ( و ) احلداد
 ).٢١٧\(, مغني املحتاج ) ٤٥\٧(, املجموع)٢٩١\٣(, العزيز)٣١\٥(, البحر)١٠٩\١(التتمة  ) ٦(
للفوراين, أليب عبد اهللا احلسني بـن عـيل الطـربي املكـي كـان يـدعى إمـام احلـرمني ألنـه ) ٌالكربى رشح عىل اإلبانةالعدة  ) (٧(

 . ٧٤, اخلزائن السنية ص)٣٤٩\٤(طبقات السبكي . هـ٤٩٨ت. جاور بمكة نحوا من ثالثني سنة يدرس ويفتي
 )٣٠\٥(, البحر)١٥٤\٤(هناية املطلب  )٨(
 ).٥٨٥\٢(,الوسيط)٢٦٦\١(, املهذب)٣١\٥(,البحر)١٥٤\٤(هناية املطلب  ) ٩(
 )٤٥\٧(, املجموع)٣١\٥(,البحر)١٥٤\٤(هناية املطلب  ) ١٠(
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 . )١(يشرتط ذلك مع كل منهن 
واســتدل مــن أوجــب ســفرها وحــدها بــام إذا أســلمت يف دار احلــرب أنــه يلزمهــا اهلجــرة 

طريـق  وهلـذا يـشرتط يف ,)٢(أن اخلوف يف دار احلرب أكثر من الطريـق:  وجوابه,وحدها
ــرة ــك يف طريــق اهلج ــشرتط ذل ــون مــسلوكة وال ي ــج أن تك ــتدل صــاحب ,)٣(ٌاحل  واس

 لعـدي بـن صىل اهللا عليه وسلم  بقول النبي , بجواز سفرها وحدها عند األمن)ذبامله(
 حتــى تطــوف )٦( ترحتــل مــن احلــرية)٥( إن طالــت بــك حيــاة ٌلــرتين الظعينــة" : )٤(حــاتم
ــةبالكع ــسوة,)٨)(٧( "ً ال ختــاف أحــدا إال اهللا ب ــه الن  , واألصــحاب اســتدلوا هبــذا عــىل أن

 وأجابوا بأن هذا إخبـار يف ,ٍ عن أمر سيحدث فال يلزم جوازهٌنه إخبارأواعرتض عليهم ب
:  قال الشيخ أبو حامـد ,)٩(سياق املدح ورفع منار اإلسالم فال يوافق محله عىل ماال جيوز

 وال خـالف , أهنا خترج بغري جوارفيه ألن ; فإن قيل هذا احلديث مرتوك الظاهر باإلمجاع(
 أن بعـض أصـحابنا جـوز خروجهـا : فـاجلواب,ٌأهنا ال خترج بغري جوار ولو امرأة واحدة

                                                 
 ). ٤٥\٧(املجموع ) ١(
 ).٤٦\٧(,املجموع)٢٩١\٣(,العزيز)٣٢ ٣١\٥(البحر ) ٢(
 ).٤٦\٧(,املجموع)٢٩١\٣(,العزيز)٣٢\٥(البحر ) ٣(
ًهـ كان نرصانيا, ثبت أيام الردة وشهد فتـوح ١٠هـ وقيل ٩ الطائي, أسلم سنة عدي بن حاتم بن عبد اهللا بن امرئ القيس ) ٤(

ٍما دخلت وقت صالة قط إال وأنـا مـشتاق إليهـا وأنـا عـىل :(ًعاما قال١٢٠العراق, ثم سكن الكوفة وشهد صفني مع عيل بلغ 
 ).٢٢٨\٤(اإلصابة .هـ٦٨, ت سنة ......)وضوء

سميت املرأة بذلك لكوهنا يظعـن هبـا : ج إذا كانت فيه املرأة, ثم أطلق عىل اهلودج, وقيلهي املرأة, وأصله اهلود: الظعينة ) ٥(
 ).٢٦٦\١(,النظم املستعذب)٧٠٩\٦(, الفتح )٥٣١\١(أي يرحل هبا مشارق األنوار 

فـرات الغـريب مدينة كانت عىل ثالثة أميال من الكوفة وعىل شاطيء ال) بكرس احلاء وسكون التحتانية وفتح الراء(احلرية  ) ٦(
 \٥(الفـتح . كانت بلد ملوك العرب الذين حتت حكم آل فارس وكان ملكهم إياس بن قبيصة الطائي وسميت احلرية حلسنها 

 . ١٠٧, معجم املعامل اجلغرافية ص)٧٠٩
 ) .٧٠٦\٦) (٣٥٩٥(الفتح .البخاري, كتاب املناقب ,باب عالمات النبوة يف اإلسالم ) ٧(
 ).٢٦٦\١(املهذب  ) ٨(
 ).١٩١\٨(,املجموع)٢٩١\٣(,العزيز)١١٠\١(,التتمة )١١١٧\٢(احلاوي  ) ٩(
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 ألن اجلـوار , وال يلزم ترك الظاهر,يشرتط املرأةوعىل مذهب الشافعي  ,وحدها كام سبق
 فإهنـا لـو ,ًاملالصق والقريب ونحن ال نشرتط يف املرأة التي خترج معها كوهنـا مالزمـة هلـا

 ;ٌ وهو مشكل, هذا كالم أيب حامد ,)١()ًمشت قدام القافلة أو بعدها بعيدة عن املرأة جاز
 . هذا كله يف حج الفرض, عنها فال فائدة فيهاةألهنا إذا كانت بعيد

 وغريهـا مــع // وهـل هلـا اخلـروج إىل سـائر األسـفار كحــج التطـوع والتجـارة والزيـارة
 األصـح عنـد أيب ,)٣()قوالن( ):احللية(يف وقال الروياين ,)٢(ص? فيه وجهانُّلالنساء اخل

ــد  ــدنيجي,حام ــاوردي,   والبن ــاين,وامل ــة( يف  والروي ــصنف يف ,)احللي ــة( وامل  ,)الروض
 :والثـاين, )٥( يف العـدد)األم( عـن الـنص يف واملاوردي ونقله أبو حامد ,)٤(وغريهم املنع

إنـه األصـح  (:)البحـر(يف  وقـال الرويـاين ,)٦(أن مجيع األسفار سـواءوهو اختيار القفال 
 .)٧()واألقيس

 ).رج إال هبا خيوأنه يلزمها أجرة املحرم إذا مل (: قال

 ألن الـداعي إىل ; واللـزوم يف املحـرم أظهـر,ٌهـو مرتـب عـىل أجـرة اخلفـري (:قال اإلمـام 
 .)٨() فأشبه مؤنة املحمل للمحتاج إليه, يف املرأةًىاألجرة معن

                                                 
 ).١٩١\٨(املجموع ) ١(
 ).٤٦\٧(,املجموع)٢٩١\٣(,العزيز)٣١\٥(البحر ) ٢(
 ).٢٩١\٣(,العزيز)٣٥\٥(البحر ) ٣(
 ).٢٨٤\٢(روضة الطالبني ) ٤(
 ).٤٦\٧(,املجموع)١١٩\٢(احلاوي  ) ٥(
 ).٤٦\٧(, املجموع)٢٨٤\٢(, روضة الطالبني)٢٩١\٣(,العزيز )٣١\٥(البحر ) (٦(
 ). ٣١\٥(البحر )(٧(
مغنـي املحتـاج . فالواو زائدةويف املجموع ذكرها بدون الواو وهـو الـصواب) واألظهر(, ويف املخطوط )٤٢\٧(املجموع )٨(
)٣١٧\٢( 

  

 أ//٧٢
خروج املرأة لسائر 
األسفار مع النساء 

 الثقات
  
  
  
  

  

  

 

  

 
  

  

 أجرة املحرم

 



  
١٣٩ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ,)١(ٌظاهر كالم األصحاب أن ما اشرتطناه يف املـرأة رشط يف وجـوب احلـج عليهـا :تنبيـه 
ٌ عن األصحاب ترددا يف أن النسوة الثقات رشط يف الوجـوب )٢(وحكى املوفق بن طاهر  ً

 وإذا أراد الـتمكن , فإن أراد التمكن العـام فـسنبني أنـه رشط يف الوجـوب,)٣(أو التمكن
ال يمنـع الوجـوب  وذلـك , وأن فقد ذلك يكون بمنزلة املرض واحلبس ونحـوه,اخلاص

ٌ فيعود حاصل اخلالف إىل أنه هل هو رشط يف ثبـوت احلـج يف ,واالستقرار عىل ما سنبني
يف  ملـا سـنبينه مـن كـالم الـشافعي ;ٍ وحينئـذ يـرتجح الثـاين)٤(الذمة أو يف وجـوب أدائـه?

 , يف الوجـوب فتأملـهلكن عبـارة الكتـاب وغـريه تقتـيض أن ذلـك رشط, احلبس اخلاص
 وعبـارة القـايض ,)٥(أن ما قاله املوفق بن طاهر يطرد يف املحرم والـزوجوذكر ابن الرفعة 

ــسوة رشطــتقتــيض  أيب الطيــب  ــال, يف جــواز األداء ال يف وجــوب احلــجاًأن الن ــه ق :  فإن
 فأمـا إذا أرادت أن تـؤدي ,الرشائط التي جيب هبا احلج عىل الرجـل جيـب هبـا عـىل املـرأة(

 هذا تلخـيص املـذهب , وهذا يوافق ما رجحناه,)٦()احلج فال جيوز هلا إال مع نساء ثقات
 . يف هذه املسألة

ومعهـا ًثالثـا إال  ال تسافر املـرأة " : صىل اهللا عليه وسلم واألصل فيها من احلديث قوله  
ومعها زوجهـا أو   ال تسافر املرأة يومني إال":  وقوله صىل اهللا عليه وسلم  ,)٧( " ٍذو حمرم

                                                 
 ).٢١٧\٢(, مغني املحتاج )٢٩١\٣(العزيز ) ١(
 ). ٥٩ \٢(,طبقات اإلسنوي)١٢٠\٢(هتذيب األسامء واللغات . خ أيب حممدللشي) املخترص(املوفق بن طاهر شارح  ) ٢(
 ).٢١٧\٢(, مغني املحتاج )أ(٤٩٠٠٠٩,كفاية النبيه ل) ٢٩١\٣(العزيز ) ٣(
 ) .٢٩١\٣(العزيز ) ٤(
 ) .أ(٤٩٠٠٠٩كفاية النبيه ل ) ٥(
 . مل أقف عىل هذا النص بعد البحث ) ٦(
كتاب اإلمام للناس, ويف النكـاح, بـاب : ٌ امرأته حاجة وكان له عذر يؤذن له وبابالبخاري يف اجلهاد, باب من خرجت ) ٧(

ٍال خيلون رجل بامرأة إال كان الشيطان, ثالثهام ويف باب حج النساء ومسلم يف احلج باب سفر املـرأة مـع حمـرم إىل حـج وغـريه .ٌ
 .٥٦٤ص ) ٣٢٥٨(
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ويف , )٢( "يـوم   مسرية": ) مسلم( ويف ,)الصحيحني( وهذان احلديثان يف ,)١( " ذو حمرم
ــــة  ــــة يف , )٣( " ليلــــة " :رواي ــــد مــــس": ) ســــنن أيب داود (ويف رواي ويف , )٤("رية بري

 .)٥(" ٍ ال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم" :ً أيضا)الصحيحني(
 بـدليل أن املـرأة , السفر الذي ليس بواجـب هذه األحاديث عىل)األم(يف ومحل الشافعي 

ُا جتلب مـن ذلـك البلـد مـسرية أيـام مـع غـري ذي ه وادعي علي,إذا كانت ببلد ال قايض به
ٍ وبإخراج املعتدة إذا أتت بفاحـشة مبينـة,ٌإذا كان معها امرأةأما  ,حمرم  أو بـدأه مـن بيتهـا ,ٍ

 .)٦(هو من السفر ملا ال يلزمهاالتي هي ممنوعة من اخلروج منه فدل عىل أن املنع إنام 
فحينئـذ ال دليـل : فإن قلت, عدي بن حاتم)٧( ]بحديث[وقد تقدم استدالل األصحاب 

نعـم ولكـن : قلـت,من احلديث عىل اشرتاط أحد األمور الثالثـة يف سـفر احلـج الواجـب
يكـون  فيجـب أن ة, فإن املـرأة مظنـة الفتنـ,دليله األدلة العامة عىل حتريم اخللوة باألجنبية

ٍ فاألحاديـث إنـام منعـت سـفرها يف مـسافة : فـإن قلـت,//معها من تأمن معه عىل نفسها
 قـد : قلـت,ذلك يفهم اجلواز فيام دونـهو " بريد " : ٍمعلومة وأقلها عىل رواية أيب داوود 

                                                 
باب سفر املرأة مع حمرم إىل احلج وغـريه : ,مسلم ,كتاب احلج )٧٣\٤) (١٨٦٤(البخاري , كتاب احلج باب حج النساء  ) ١(
 .٥٦٥ص ) ٣٢٦٢(
 .٥٦٥ص ) ٣٢٦٧(ٍكتاب احلج, باب سفر املرأة مع حمرم إىل احلج  ) ٢(
 .٥٦٥ص ) ٣٢٦٦(ٍكتاب احلج, باب سفر املرأة مع حمرم إىل احلج  ) ٣(
 وسكت عنهواحلاكم يف املـستدرك كتـاب ٢٥٥ص ) ١٧٢٥(م سنن أيب داود, كتاب املناسك, باب يف املرأة حتج بغري حمر ) ٤(

وذكــر يف املجمــوع . هــذا حــديث صــحيح عــىل رشط مــسلم, ومل خيرجــاه هبــذا اللفــظ:, وقــال ) ٦١٠\١) (١٦١٦(املناســك 
 ).١٠٣\٩(أهنا رواية صحيحة واملنهاج رشح صحيح مسلم ) ١٩١\٨(
ٍ, مـسلم , كتـاب احلـج , بـاب سـفر املـرأة مـع حمـرم إىل حـج )٧٢\٤) (١٨٦٢(البخاري , كتاب احلج , باب حج النساء  ) ٥(

:  فقـال رجـل "...  ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم وال تـسافر ": , واحلديث عن ابن عباس يقول )١٠٩\٩(أوغريه 
 . " انطلق فحج مع امرأتك ": قال . يارسول اهللا إن امرأيت خرجت حاجة وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا 

 ).١٠٨\١(, التتمة )٢٩٢\٣(األم  ) ٦(
 .حديث, والسياق يقتيض زيادة الباء: يف األصل ) ٧(
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صـصناها بمفهـوم  وإن خ, فـإن أبقيناهـا عـىل عمومهـا اطـرد املنـعة,تقدمت رواية مطلقـ
الرواية املقيدة قلنا باجلواز فيام دون الربيد إذا حصل األمن كام يف حديث عدي بـن حـاتم 

 وعـىل هـذا ,ً وفقـد أحـدمها موجبـا للمنـع,ًفيكون األمن مع قرب املسافة موجبا للجـواز
ٌ واألمن موجود ال يشرتط يف حقها ذلكيقول إذا حجت املرأة من مكة  ويكـون إطـالق ,ُ
وغالب أحوال املرأة عدم ,  فإن الغالب عىل احلاج السفر,ًاألصحاب حمموال عىل الغالب

 .)١( .اًاألمن سفرا أو حرض
 ه قال, هلا إمتامه مع فقد املحرم, فامت املحرم, أحرمت بحجة تطوع ومعها املحرم:فـــرع
 . )٣(وهو ظاهر,  )٢(وياينالر

ٌفإن كان معه نسوة من حمارمه ,  البالغ يف وجوب احلج كاملرأة)٤(اخلنثى املشكل :فـــرع
   .)٥(ُألنه حيرم اخللوة هبن;وإن كن أجنبيات فال,جاز

وهل هلا أن حتج الفرض بغري , ًا إال بإذن الزوجليس للمرأة أن حتج تطوع:فـــرع
 فإن زمنها , وله أن يمنعها بخالف الصالة أول الوقت, املنع:أصحهام, إذنه? فيه قوالن

 .)٧( نص عليه,ً فإن أرادت أن حتج ماشية كان لوليها وزوجها منعها)٦(خفيف
ال لوليـه منعـه مـن ً وإن أراد الرجل أن حيج ماشيا وكـان ممـن يطيـق ذلـك مل يكـن ألبيـه و

                                                 
 .٦٦شفاء الغليل ل ) ١(
F2KE ٣٥٨ \٥(البحر(. 
 ).١١\٢(, حتفة املحتاج )٤١٤\٣(, النجم الوهاج ١٠٣اإليضاح وحاشيته ص   )٣(
 ).خ ن ث( مادة املصباح املنري. ُهو الذي خلق له فرج الرجل وفرج املرأة ) ٤(
الــنجم الوهــاج .  وفرعهــا عــىل قاعــدة الــدفع أوىل مــن الرفــع٢٦٠, األشــباه والنظــائر للــسيوطي ص)٤٦\٧(املجمــوع ) ٥(
 ).١١\٢(, حتفة املحتاج )٢١٧\٢(,مغني املحتاج )٤١٥\٣(
غنـــي املحتـــاج , م)٤١٣\٣(, الـــنجم الوهـــاج )٤٠٥\٤(, البيـــان )٢٧٥\٣(, البيـــان )٧٠٦\٢(, الوســـيط ٩٧اإلقنـــاع  ) ٦(
 .٦٦, شفاء الغليل ل)٢١٧\٢(
 .٦٦, شفاء الغليل ل١١٣, غنية الفقري ص)٢٩٣\٣(األم  ) ٧(

 ليس للمرأة
  أن حتج 

 ًتطوعا إال 
 بإذن الزوج
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 إذا أحرمت
 بحجة تطوع 
 ومعها حمرم 

 فامت
 حكم حج

 اخلنثى 
  املشكل
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 هــذا كلــه قبــل اإلحــرام فــإن أحرمــت املــرأة فــسيأيت يف بــاب ,)١(ً نــص عليــه أيــضا,ذلــك
 .اإلحصار

 ويف منعهام من التطوع بعد اإلحرام بـه ,وليس لألبوين منع الرجل بعد اإلحرام بالفرض
 .)٢( فإن قلنا هلام املنع فاختلفا فاملعترب األب,قوالن

ال :  وقـال حممـد بـن احلـسن ,)٣(ليهـا اسـتئذان الـسيد والـزوج فع,ً مزوجةًولو كانت أمة
 .)٤(حيتاج إىل إذن الزوج

ٌ سواء , ومتنع من امليض يف احلج حتى تنقيض عدهتا, صح)٥( إذا أحرمت املعتدة:فـــرع 
 ;ٌوليس هلا حتلل هبذا املنع ,)٦(ٌ أو كان للزوج عليها رجعة أم ال ,ٍكانت عدة وفاة أم طالق

 : يعني, نص عليه, ولو راجعها فله منعها,)٧(ألن له مدة فإن فاهتا احلج حتللت كغريها
هنا إذا كانت أب (:أنه كيف يبطل إحرام املعتدة? ثم أجاب وقد أورد الشافعي ,)٨(فتتحلل

 ومقتىض ,)٩( ) حتى أعلم أن ال جتد السيبل إليهجتد السبيل إليه بحال مل أعجل بإبطاله
ًنه ال يمكنها إدراك احلج كام إذا كانت معتدة عن وفاته أو أ أنا إذا قطعنا ب:هذا اجلواب

 يكون و ال يمكن انقضاؤه قبل فوات احلج  وقد بقي من العدة ما,الطالق الثالث
                                                 

 ).٢٩٣\٣(األم  ) ١(
 ).٣٥٩\٥(, البحر)٢٩٣\٣(األم  ) ٢(
 ).٣٥٨\٥( البحر ) ٣(
 ألن الـسفر حـق للـسيد وروى ابن سامعة عن حممد أنه إذا أذن السيد جاز هلا وإن مل يأذن الزوج: , وقال)٣٥٨\٥( البحر ) ٤(

وهلذا جيوز أن يسافر هبا وهذا غلط ألن فيه تعطيل منفعتها عىل الزوج ال ملنفعة السيد فلم يكن هلا ذلك ويفارق مسافرة الـسيد 
 . هبا ألن له حاجة هبا

 ).ع د د(املصباح املنري مادة . املعتدة هي املرتبصة باملدة الواجبة عليها ) ٥(
 ). ٦٦\١١(, البيان)٢٦٤\١١(اوي, احل)٢٩٨\٣(األم  ) ٦(
 ).٢٩٩\٣(األم ) ٧(
 ).٢٩٨\٣(األم  ) ٨(
 ).٢٩٨\٣(األم  ) ٩(
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أو طالق فعليها امليض يف فإن طرأت العدة يف اإلحرام بموت زوج , ًاإلحرام به باطال 
نظري ذلك فيام لو  وذكر الشافعي ,)١( فإن منعها حاكم ٌفكاملحرصة,اإلحرام لتقدمه

ولعل  (: قال,ال جييز نكاح املحرمة واعرتض الربيع بأن الشافعي ,)٢(أحرمت ثم نكحت
 .)٣()إنام حكى هذا القول يف قول من جييز نكاح املحرمالشافعي 

 ). بال مشقة شديدةأن يثبت عىل الراحلة: الرابع(//: قال
ٍد مشقة شديدة كمرض أو غريهَ فإن وج  .)٤(ً فليس مستطيعا للحج بنفسه,ً

 ).ً األعمى احلج إذا وجد قائداوعىل(: قال
 .)٦( ً خالفا أليب حنيفة,)٥( مع الرشوط السابقة فيلزمه احلج بنفسه:أي

 )وهو(: قال

 . القائد: أي

 ). كاملحرم يف حق املرأة (
 .)٧( فيعود فيه ما سبق من وجوب أجرته إذا امتنع إال به:يعني

                                                 
ًفإن كان الوقت مضيقا خرجت للحـج وإن كـان متـسعا كانـت خمـرية بـني تقـديم العـدة عـىل : (, قال)٢٦٤\١١(احلاوي ) ١( ً ً

 ).اخلروج إىل احلج وبني تقديم اخلروج للحج عىل املقام للعدة 
 ). ٢٩٩\٣(ألما ) ٢(
 ).٢٩٩\٣(األم  ) ٣(
 .٢٢٦, بداية املحتاج ل )١٢\٢(, حتفة املحتاج )٢٨٦\٢(,روضة الطالبني)٢٩٣\٣(العزيز  ) ٤(
 .٢٢٦, بداية املحتاج ل )١٢\٢(, حتفة املحتاج )٢٨٦\٢(, روضة الطالبني)٢٤\٥(, البحر)٢٠٧\١(احلاوي ) ٥(
ــاء  ) ٦( ــة الفقه ــصنائع)٣٨٤\١(حتف ــدائع ال ــن ا, ال)٣٥٤\٤(, ب ــة ع ــة رشح اهلداي ــسوط)٣٩٥\٣(ي ــة ) ١٥٣\٤(, املب ,اهلداي

 ).٢٣٧\٢(,تبيني احلقائق )٣٠\٥(ورشحها 
 .٢٢٦, بداية املحتاج ل)١٢\٢(, حتفة املحتاج )٢٨٦\٢(,روضة الطالبني)٢٩٣\٣(, العزيز)٢٤\٥(البحر ) (٧(
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ومقطوع , )٢(به وألزم أصحابنا أبا حنيفة ,)١(ًب عليه احلج اتفاقااألصم جي :فـــرع
ًجد معينا وأمكن ثبوته  بالوجوب فيه إذا و,)٤(  والرافعي,)٣( جزم املاوردي ,الرجلني

  عن بعض األصحاب وحكي القايض أبو الطيب , )٥( بال مشقه عىل الراحلة
ه السعي والطواف وغريها من األمور املقصودة يف احلج  ألنه يتعذر من;ستنابةجيوز له اال

 .)٦(بخالف األعمى 

 ).كغريه,ٍواملحجور عليه لسفه: (قال
 .)٧( وجب احلج عليه,إذا اجتمعت فيه الرشوط السابقة: أي 

 ).ًلكن ال يدفع املال إليه بل خيرج معه الويل أو ينصب شخصا له:(قال
ع الويل بامل من جهة نفسه وأعطاه للسفيه من غري  فلو ترب, ينفق عليه من مال السفيه:أي

 ولـو رشع الـسفيه , كـام قـدمناه)٨( وقد رصحوا بذلك يف الصبي,أن يملكه له فال منع منه
 . )١٠)(٩(يف احلج فسيذكره املصنف يف باب احلجر

                                                 
 ).٤٤\٧(, املجموع)٢٠٩\١(احلاوي  ) ١(
 .الرد عليهم يف عدم إلزامهم األعمى باحلج: لك, يعني بذ)٢٠٩\١(احلاوي ) ٢(
 ).٢٠٩\٢(احلاوي ) ٣(
 ).٢٩٣\٣(العزيز ) ٤(
 ).٤٤\٧(, املجموع )٢٩٣\٣(, العزيز )٢٠٩\٢(احلاوي ) ٥(
 ).٤٤\٧(املجموع ) ٦(
 .٢٢٦, بداية املحتاج ل)١٢\٢(,حتفة املحتاج )٢٨٦\٢(,روضة الطالبني)٢٩٣\٣(العزيز ) ٧(
 ).١٢\٢( حتفة املحتاج ,)٢٩٣\٣(العزيز ) ٨(
ٍوإذا أحرم بحج فرض أعطى الويل كفايته لثقة ينفق عليه يف طريقه وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره عـىل نفقتـه :(قال ) ٩( ٍ

 ).٢٦٧\٢(, حتفة املحتاج ٢٨٢, كنز الراغبني ص)ٍاملعهودة فللويل منعه واملذهب أنه كمحرص فيتحلل
 ).٢٦٠\٢(حتفة املحتاج . منع من ترصف خاص بسبب خاص : املنع , ورشعا:احلجر لغة  ) ١٠(
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ًأمهل املصنف رشطا خامسا :فـــرع  وهو أن يبقـى مـن الزمـان عنـد اجـتامع الـرشوط مـا :ً
ٍ فـإن احتـاج إىل أن يقطـع كـل يـوم أو يف بعـض ,سري فيه إىل احلـج الـسري املعهـوديمكن ال

يف  واعـرتض الرافعـي ,)٢( وهكـذا ذكـر األئمـة,)١(ٍاأليام أكثر من مرحلـة مل يلزمـه احلـج
إنام هـو رشط ): وقال عىل الرافعي  وأنكر ابن الصالح,)٣(يف إمهاله عىل الغزايل )الرشح(

ًقرار احلج يف ذمته ليجب قضاؤه من تركته لـو مـات قبـل احلـج ولـيس رشطـا ألجـل است
ٍوجوب احلج كالصالة جتب بأول الوقت ثم استقرارها يف الذمة يتوقف عىل مـيض زمـان 

 وأمـا ,وقد نص عليـه األصـحابوالصواب ما قاله الرافعي  (: قال املصنف ,)٤( )يسعها
ٌأيـضا شـاهد ونص الـشافعي  (: قلت)٥()الصالة فإهنا جتب بأول الوقت إلمكان تتميمها ً

 ,) وكــذلك يف كــالم األصــحاب,ًحيــا رص)األم(يف مواضــع متعــددة يف ملــا قالــه الرافعــي 
منازعتـه يف ذلـك ومـا أشـار إليـه املـصنف يف ٌوعجب من الشيخ أيب عمـرو بـن الـصالح 

 وإذا مـات أو ,فـإن احلكـم فـيهام واحـدجوابه من الفرق بني احلج والصالة ال حيتاج إليه 
ُجن أو حاضت املرأة قبل أن يميض من وقت الـصالة مـا يمكـن فعلهـا فيـه فإنـا نتبـني أن 

اة بينـه وبـني قـوهلم إن  وال منافـ,هنـا هكذا رصح به القايض أبـو الطيـب ,الصالة مل جتب
 وهكــذا يف احلــج إذا ,)٦(ٌالوجــوب بــأول الوقــت فــإن املقــصود بــذلك الوجــوب ظــاهر

فأما إذا مـات قبـل ذلـك تبينـا عـدم , استطاع ذلك وقد بقي وقت يسع حكمنا بالوجوب
 وليس الصالة واحلج مثل الزكـاة التـي جتـب قبـل الـتمكن ثـم تـسقط بفـوات ,الوجوب
بقاء زمان يـتمكن فيـه مـن //قطوع به أن من رشائط وجوب احلجفالصواب امل, التمكن

                                                 
 ).١٢\٢(, حتفة املحتاج )٢٨٦\٢(روضة الطالبني ) ١(
 ).٢٨٦\٢(روضة الطالبني ) ٢(
 ).٢٩٣\٣(العزيز ) ٣(
 ).١٢\٢(, حتفة املحتاج )٢٨٦\٢(روضة الطالبني ) ٤(
 ).٢٨٦\٢(روضة الطالبني ) ٥(
 ).١٢\٢(حتفة املحتاج  ) ٦(

  

 ب//٧٣

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
١٤٦ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ثـم إن ,ً الوجوب كان ثابتا مـن أولـهبأن ونقطع ,ميض ذلك الزمان يستقربالسري ألدائه و
 بيوم وبينه ة ألنه يوهم أنه إذا استطاع قبل عرف;يف غاية اإلشكالظاهر إيراد ابن الصالح 

 وال , وهـذا ال يقولـه أحـد,وبينها شهر ومات يف تلك السنة أن احلج وجب عليه وسـقط
 وقـد بينـا أن احلكـم ,ثنائهـاأ تـسع ومـات يف ة وإنام أراد إذا بقيت مـد ,ُيظن بابن الصالح

مـن  ومـا ذكـره الرافعـي ,ًفيها أنا نتبني عدم الوجوب وإن كنـا حكمنـا بـالوجوب ظـاهرا
ج إذا احتـاج إىل قطـع أكثـر مـن مرحلـة يف مرحلـه اعتبار السري املعهود حتى ال يلزمه احلـ

إمكـان :  وقـال أمحـد ,)١(ً أيضا يف باب املدة التي يلزم فيها احلـج)األم(منصوص عليه يف 
ــرشط يف وجــوب احلــج  ــسا ب ــق لي ــسري وأمــن الطري ــا,)٢(ٍال ــستطيعا : لن ــه ال يكــون م ً أن

 .)٣(بدوهنام
 وكـان غـريه مـن أهـل ,ٌ من حبسه سلطان أو عدو أو غريه فلم يمكنه احلج:فـــرع

نيب إن أيـس ت ويـس,ٌ فإن احلـج الزم لـه يقـيض عنـه بعـد موتـه كـاملريض,ًبلده قادرا عليه
ٌ إنام يمنع الوجوب إذا مل يقدر أحد من أهـل ,ٌ ألنه خاص;ًوليس ذلك مانعا من الوجوب

 نــص ,ٌل أن يــتمكن هــو أو أحــد مــن أهــل بلــدهٍبلــده فحينئــذ ال يقــيض عنــه إذا مــات قبــ
 .)٤(عليه

                                                 
 ).١٢\٢(, حتفة املحتاج )٤٢\٥(,البحر) ٣٠٠\٣(األم ) ١(
 . ٩٤, منهج السالك ص )٣٩٢\٢(, كشاف القناع ١٣٨بلغة الساغب ص  ) ٢(
 ).٢٨٦\٢(روضة الطالبني ) ٣(
 ).٣٦٣\١(, هداية السالك ١٠١, اإليضاح وحاشيته ص ) ٤٠٧\٣(األم  ) ٤(
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 وجب اإلحجاج عنه ,استطاعة حتصيله بغريه فمن مات ويف ذمته حج:النوع الثاين: (قال
 ).من تركته

يـا رسـول اهللا إن :  امـرأة فقالـتصىل اهللا عليـه وسـلم تت النبي أ: قال )١( ملا روى بريدة 
 )٢( رواه مسلم " حجي عن أمك ":  قال ,أمي ماتت ومل حتج

قال الـشافعي ,)٣( شبهه بالدينصىل اهللا عليه وسلم أن النبي : وسيأيت يف حديث اخلثعمية
ًوتأدية الدين عمن عليه حيا أو ميتـا فـرض مـن اهللا عـز وجـل(:  ً  )٥(  روى النـسائي,)٤( )ُ

صىل اهللا ً أن امرأة نذرت أن حتج فامتت فأتى أخوها النبي , ٍبإسناد صحيح عن ابن عباس
 ." أرأيت لو كان عـىل أختـك ديـن أكنـت قاضـيه ": قال ,  فسأله عن ذلك عليه وسلم 

وروى  " بالوفـــاء ":  أو قـــال"  فاقـــضوا اهللا فهـــو أحـــق بالقـــضاء" :نعـــم قـــال: قـــال
 أن يـسأل )٧( اخلثعمي ةة سنان بن سلمأمرامرت أ :  قالً أيضا عن ابن عباس,)٦(النسائي

 أن أمها ماتـت ومل حتـج أفيجـزئ عـن أمهـا أن حتـج عنهـا صىل اهللا عليه وسلم  رسول اهللا
 " نعم لو كان عىل أمها دين فقضته عنها أمل يكـن جيـزيء عنهـا فلـتحج عـن أمهـا ": قال

 , فإن كان هناك دين آدمي ففيه األقـوال الـسابقة يف الزكـاة,)٨(وأحاديث أخرى غري ذلك
 وال يلـزم الـوارث احلـج عنـه ,تركه بقي احلج يف ذمتهله فإن مل يكن , تقدم احلج :أصحها

                                                 
د بن رازح أبو سهل, وقيل أبو عبد اهللا, أسلم قبل بـدر, ومل بريده بن احلصيب بن عبد اهللا بن احلارث ابن األعرج بن سع ) ١(

, االســتيعاب )١٤٦\١(اإلصــابة. يــشهدها, وشــهد احلديبيــة, فكــان ممــن بــايع بيعــة الرضــوان حتــت الــشجرة ,مــات بمــرو 
)١٣٧\١ .( 
 . ٤٦٤ص) ١١٤٩(كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن امليت  ) ٢(
 . ًسيأيت قريبا ) ٣(
 ). ٢٨١\٣(األم  ) ٤(
 . ٣٨٩ص) ٢٦٣٤(كتاب مناسك احلج, باب احلج عن امليت الذي نذر أن حيج  ) ٥(
  . ٣٨٩ص) ٢٦٣٥(كتاب مناسك احلج, باب احلج عن امليت الذي مل حيج  ) ٦(
 ) .٦٧\٤(سنان بن سلمة اخلثمعي, واخلثعمي نسبة إىل قبيلة مشهورة فتح الباري ) ٧(
 . ٣٨٩سنن النسائي ص  ) ٨(
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 ويستوي يف احلج عن امليت الـوارث واألجنبـي بـإذن الـوارث وبدونـه ,)١(بلكن يستح
 بخـالف , ألنه باملوت خرج عـن أهليـة اإلذن, وال فرق بني أن يويص به أوال,)٢(كالدين

ٌ وحكـي قـول غريـب,)٣(املعضوب فإنه يشرتط إذنـه إلمكانـه أنـه ال حيـج عـن   للـشافعيٌُ
 ّ فـإن,)٦(  ومالك,)٥(أيب حنيفة // وهو مذهب,)٤(احلجة الواجبة إال إذا أوىص هباامليت 

 وهـو ,كي هذا القول الغريب يف الزكـاةُ وح,عندمها يسقط احلج باملوت ويصري كالتطوع
 .)٧(يف هناية الضعف
قــال ,)٨( وإن تركــه فعليــه دم,النائــب مــن ميقــات امليــت املحجــوج عنــه وجيــب أن حيــج 

ٌ وتفـصيل ذلـك مـذكور يف ,)٩(ويستوي يف احلج عن امليت الـوارث واألجنبـي :أصحابنا
 .)١٠(الوصايا

 أعتقـوا : كام لو قال, وجب إحجاج غريه, فامت فالن,ً أحجوا عني فالنا: لو قال املويص
ًرقبة فاشرتوا رقبة ليعتقوها ف   .)١١(امتت قبل اإلعتاق وجب رشاء أخرىً

ــا عــدم ; فــال قــضاء,ولــو وجــدت االســتطاعة ومــات قبــل الــتمكن مــن أدائــه ــا تبين  ألن

                                                 
 ).٦٠\٧(,املجموع)٣٣\٥(البحر ) ١(
 .١٣٠, غنية الفقري ص)٢٨٩\٢(, روضة الطالبني)٣٥ ٢٦ \٥(البحر ) ٢(
 ).٥٧١ ٥٧٠\٢(, اإلستغناء يف الفرق واالستثناء١٣٢, ختريج الفروع عىل األصول ص)١٢\٣(روضة الطالبني  ) ٣(
 ).٢٨٨\٢(روضة الطالبني ) ٤(
 ).٣\٢(تبيني احلقائق, و)٣١١١٢٥\٢(, اهلداية ورشوحها)١٦٢\١(املبسوط ) ٥(
 ). ٢٣٣\١, بداية املجتهد)٧٦٨\٢(, عيون اجلالس)٣١٥\١(التفريع ) ٦(
 .١٣٢, غنية الفقري ص)٦١\٧(املجموع  ) ٧(
 ).٢٨٩\٢(روضة الطالبني ) ٨(
 ) .٢٨٩\٢(,روضة الطالبني١٠٩,اإليضاح وحاشيته ص )٢٦٦\٨(البيان )٩(
 ).٢٧٣−٢٦٦\٨(,البيان)٢٤٨−٢٤٢\٨(, واحلاوي)١٩٩\٥(األم )١٠(
 ).٢٠٠\٥(األم ) ١١(

 أ\٧٤

 

 من أين حيج

  النائب?

 إذا قال

 :  املويص

 أحجوا عني

 ً فالنا
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 وأبعــد أبــو حييــى ,عــد وجوبــهاملتقــدم ســقط ب وعــىل بحــث ابــن الــصالح ,)١(الوجــوب
,  نــص الــشافعي )٤(  وأخــرج إليــه أبــو إســحاق,)٣( بوجــوب القــضاء: فقــال,)٢(البلخــي
 .)٥( عنهفرجع

لنحـر واملعترب يف االستقرار إمكان فـراغ أعـامل احلـج حتـى لـو مـات بعـد انتـصاف ليلـة ا
 وإن , والطواف هبا استقر الفرض عليـهومىض إمكان السري إىل منى والرمي هبا وإىل مكة

 . قبل ذلك مل يستقر أوجنمات
 ,وإن هلك ماله بعد رجـوع النـاس أو بعـد مـيض إمكـان الرجـوع فـال يـستقر يف األصـح

 ولـو أحـرض الـدين أمكنـه ,)٦(ًاسـتقر قطعـا فـإن مل يـشرتطها ,حيث يشرتط نفقة اإليـاب
 .)٧(وحجوا استقر عليه آخرًاخلروج معهم فتحللوا مل يستقر فإن سلكوا طريقا

ً عليه سواء كان قادرا عليـه بنفـسه أم بغـريهٌ مستقر:أي )ويف ذمته حج( : وقول املصنف  ٌ, 
 .)٨(فلو كان مما يقتيض املوت تبني عدم وجوبه مل يدخل يف كالمه

 وهـو ظـاهر فـيام سـيأيت مـن مـسائل ,ٌأن هذا النوع متكفل ببيان االستطاعة بـالغريواعلم 
                                                 

 ).٦٠\٧(املجموع ) ١(
ٍزكرياء بن أمحد بن حييى بن موسى القايض البلخي من كبار الشافعية وأصـحاب الوجـوه ولـه اختيـارات غريبةسـافر إىل  ) ٢(

, )٢٧٢\٢(هــ, هتـذيب األسـامء واللغـات٣٣٠أقايص الدنيا يف طلـب الفقـه ,كـان حـسن البيـان يف النظـر عـذب اللـسان, ت 
 ). ١٠\١(, طبقات ابن قايض شهبه)٢٣١\١(طبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري

 ).٦٠\٧(,املجموع)٤٠٠\١(حلية العلامء ) ٣(
ًإبراهيم بن أمحد املروزي كان إماما جليال ورعا زاهدا أخذ عـن ابـن رسيـج انتهـت إليـه رياسـة العلـم ببغـداد وهـو إمـام  ) ٤( ً ًً

ًخـرج مـن جملـسه سـبعون إمامـا, وإذا : ذهب وإليه تنتهي طريقة العراقيني واخلراسانيني قيلاجلامهري من األصحاب وشيخ امل
هتـذيب األسـامء واللغـات ). ١٠١٥) (١٩٧\٢(طبقـات اإلسـنوي . هــ٣٤٠ت . أطلق أبو إسحاق يف املـذهب فهـو املـروزي

)٢٧٥) (١٧٥\٢ ( 
 ).٦٠\٧(, املجموع)٤٠٠\١(حلية العلامء ) ٥(
 ).٦٠\٧(, املجموع)٢٦٦\٨(يان ,الب)\٥(البحر ) ٦(
 ).٦١\٧(املجموع ) ٧(
   ).٦١\٧(املجموع ) ٨(
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ً ألن فعل النائب ملا كان منـسوبا إىل امليـت ; وذكر اإلحجاج عن امليت يف ذلك,املعضوب
ًاملحجــوج عنــه جعــل مــستطيعا بــه فاملخاطــب بــاحلج مــأمورا أن يفعلــه بنفــسه إن قــدر  ً

 . )١( بعد موته إن مل يفعل يف حياتهًةبياعليه أو نيف حياته إن طرأ العضب ًنيابةأو

 لزمه , إن وجد أجرة من حيج عنه بأجرة املثل,واملعضوب العاجز عن احلج بنفسه:( قال
.( 
ً سواء طرأ العضب بعد الوجوب أم بلغ معضوبا: أي  وأليب ,)٣( مطلقـاً خالفـا ملالـك,)٢(ٌ

يـا :  قالـت,)٥(ً أن أمـرأة مـن خـثعم ما روى ابن عباس: لنا,)٤(ً فيام إذا بلغ معضوباحنيفة
ــاد,رســول اهللا ــريا ال يثبــت عــىل ه  إن فريــضة اهللا يف احلــج عــىل عب ًأدركــت أيب شــيخا كب ً
 رواه البخـــاري.  وذلـــك يف حجـــة الـــوداع, " نعـــم ":  قـــال, أفـــأحج عنـــه,"الراحلـــة
  .)٧( وصح معناه من حديث أيب رزين. )٦(ومسلم

جـاء رجـل مـن خـثعم إىل النبـي : قـال وعن ابن الزبري  ,)٨(  ومن حديث عيل , وقد سبق

                                                 
 ).٢٧٨\٢(روضة الطالبني ) ١(
, ختـــريج الفـــروع عـــىل األصـــول )٥١\٧(, املجمـــوع )٢٨٩\٢(, روضـــة الطـــالبني )١٨\٥( البحـــر٤٤١املحـــرر ص ) ٢(

 ).٤١٨\٣(,النجم الوهاج ١٣٢ص
 ).٤١٨\٣(,النجم الوهاج ) ٢٣٤\١(, بداية املجتهد)٢١٦\١(, اإلرشاف)٧٦٦\٢(, عيون املجالس)٣١٥\١(التفريع ) ٣(
 ).٨٥\٢(, تبيني احلقائق )١٥٣\٤(املبسوط ) ٤(
أسامء بنت عميس بن معد بن احلارث اخلثعمي صحابية كانـت مـن املهـاجرات إىل أرض احلبـشة مـع زوجهـا : اخلثعمية  ) ٥(

اهللا عليـه وسـلم  النبي صـىل  ا أبو بكر ثم تزوجها عيل أسلمت قبل دخولجعفر بن أيب طالب ثم هاجرت إىل املدينة ثم تزوجه
 ). ٤٣١\٤(, اإلصابة )٦١\٢(, صفة الصفوة)٧٤\٢(احللية. هـ ٤٠دار األرقم ت 

, ومسلم كتاب احلـج, بـاب احلـج )٨٠\٤( مع الفتح١٨٥٥البخاري, كتاب الصيد باب احلج عن املرأة عن الرجل رقم  ) ٦(
 ٥٥٦ص) ١٣٣٤(ٍ وهرم ونحومها,أو للموت ٍعن العاجز لزمانة

 سبق ص ) ٧(
ٍالبيهقي يف السنن, كتاب احلج, باب املنضو يف بدنه ال يثبت عىل مركب وهـو قـادر عـىل مـن يطيعـه أو يـستأجره, فيلزمـه  ) ٨(

 ). ٨٦٣٠) (٥٣٨\٤(فريضة احلج 
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ٌإن أيب أدركـه اإلسـالم وهـو شـيخ كبـري ال يـستطيع ركـوب :  فقـالصىل اهللا عليه وسـلم 
 ":  قـال, نعـم: قال, " أنت أكرب ولده ": ? قالٌالرحل واحلج مكتوب عليه أفأ حج عنه

 ":  قـال,نعـم: قـال "ئ عنـه? أرأيت لو كان عىل أبيك دين فقضيته عنـه أكـان ذلـك جيـز
ـــه  ـــج عن ـــسائي"فح ـــد)١( رواه الن ـــسند جي ـــشافعي , ب ـــديث )٢()األم(يف  وروى ال  ح
 كـام لـو , نعم" : فقال,يا رسول اهللا فهل ينفعه ذلك: وفيه فقال  :  سفيان//اخلثعميةعن

صـىل ً أن رجـال سـأل النبـي  عن ابن عبـاسوروى النسائي "كان عليه دين فقضيته نفعه 
 فـإن شـددته ,ٌاحلج وهـو شـيخ كبـري ال يثبـت عـىل راحلتـهإن أيب أدركه : اهللا عليه وسلم 

ً أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكـان جمزيـا ":  قال,خشيت أن يموت أفأ حج عنه? ٌ"  ,
 وال جيزئ احلج عن املعـضوب بغـري إذنـه إال عـىل ,)٣(" فحج عن أبيك ": نعم قال:قال

ٍوجه شاذ ٍ)٤(. 
ُ وهو القطع كأنه قطـع عـن كـامل , من العضب)ةٍبعني مهمله وضاد معجم(: واملعضوب

ً كأنـه رضب عليـه عـصبة فانقطعـت أعـضاؤه )بالصاد املهملة( ويقال ,احلركة والترصف
ٍ إما مزمنة لكرس أو زمانة,ٌ وهو من به علة ال يرجى زواهلا,عن عملها ٍ أو مرض ميئـوس ,ٍ ٍ

 .)٥( . أو كان نضو اخللق ال يثبت عىل الراحلة,ٍ أ وهرم,منه

                                                 
بيهقي يف السنن كاب احلج بـاب املنـضو , ال٣٩٨ص) ٢٦٤٠(كتاب مناسك احلج, باب تشبيه قضاء احلج بقضاء الدين  ) ١(

وقـال يف هدايـة ). ٨٦٣٣) (٥٣٨\٤(ٍيف بدنه ال يثبت عىل مركب وهو قادر عىل من يطيعـه أو يـستأجره فيلزمـه فريـضة احلـج 
 .إسناده جيد): ٣٥١\١(السالك 

 ).٢٨١\٣(األم  ) ٢(
 .٣٩٨ص) ٢٦٤٢(كتاب مناسك احلج ,باب تشبيه قضاء احلج بقضاء الدين  ) ٣(
 ., خالف قضاء الدين ألجل النية)٢٨٩\٢(, روضة الطالبني)٥٣\٧(, املجموع)٥٩٢\٢(الوسيط ) ٤(
. ٍالذي خبل أطرافه بزمانة أصابته حتى منعته عن احلركة وأصـله مـن عـضبته وأعـضبه إذا قطتـه والعـضب سـبيه باخلبـل ) ٥(

, ) ٣٥٠\١(, هداية السالك )ع ض ب( عرب , لسان ال)٥٠\٧(,املجموع) ٥٢\٣(,هتذيب األسامء واللغات١١٨الزاهر ص 
 . ٥٩, غنية الفقري ص)٣١١\١(, فتح اجلواد) ٤١٨\٣(النجم الوهاج 
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 ففـي وجـوب االسـتئجار ,ٍ جيده بأجرة راكب فذاك وإن مل يف بأ جرة مـاشثم إن وىف ما
 .)١( جيب إذ ال مشقة عليه يف ميش األجري: أصحهام,وجهان

 .)٢(االستئجار وإن ريض بأقل منها وجب مل جيب , ولو طلب األجري أكثر من أجرة املثل
ــه احلــاكم? وجهــان ــستأجر عن ــه : أصــحهام, وإن امتنــع مــن االســتئجار فهــل ي  ال وعلل

 .)٣( وبأن احلدود هي املوكولة إىل نظر اإلمام,اجلمهور بأن مبنى احلج عىل الرتاخي
 فهل يلزمه احلج عـىل الفـور أم يبقـى ,إذا لزمه احلج فلم حيج حتى عضب(:  وقال املتويل

وهذا  .)٤() عىل الفور فامتنع استأجر احلاكم عنه وإال فال: إن قلنا,عىل الرتاخي? وجهان
 األصـح ألن, ومقتضاه أن يكون األصح أنه يستأجر عنه,)٥(هو القياسالذي قاله املتويل 

 لكـن كـالم غـريه مـرصح بـأن منـع القـول ,ٌأن االستنابة واجبة عليه عىل الفور كام سـيأيت
 وبـه يعلـم ,بوجوب االستنابة عىل الفور ال يستأجر احلاكم عنه عىل األصح وسيأيت ذلك

 , واملختار ما قالـه املتـويل ,ًأن حمل الوجهني فيمن طرأ عليه العضب ال فيمن بلغ معضوبا
 أو كـان بينـه أن املعـضوب إذا كـان مـن مكـة وذكـر املتـويل .)٦(وأن احلاكم يـسـتأجر عنـه

 , ألنه ال يكثر املشقة عليـه يف أدائـه;وبينها دون مسافة القرص ال جيوز أن يستنيب يف احلج
 .)٧(إنه قد ال يمكنه اإلتيان به فيضطر إىل االستنابة: ولك أن تقول

                                                 
إذ ال :, وعبارتـه )٥٠\٧(, املجمـوع )٢٩٠\٢(, روضـة الطـالبني )١٧\٥(, البحـر)٥٨٨\٢(, الوسـيط)٢٠٧\١(احلاوي) ١(

 ).٣١١\١( ,فتح اجلواد٩٥, غنية الفقري ص)٤١٨\٣(مشقة عليه يف ميش األجري بدون واو وهو أصوب, النجم الوهاج 
 .٩٥, غنية الفقري ص)٣١١\١(,فتح اجلواد) ٤١٨\٣(,النجم الوهاج )٥٠\٧(,املجموع ٤٤٢املحرر ص  ) ٢(
, غنيـة )٣١١\١(,فـتح اجلـواد) ٤١٨\٣(,النجم الوهاج )٥١\٧(, املجموع)٢٩٠\٢(, روضة الطالبني )٢٩٧\٣(العزيز ) ٣(

 .١٠٢الفقري ص
 . ١٠٣, غنية الفقري ص)٥١\٧(,املجموع )٢٩٥\٣(,العزيز )١٤٥\١(لتتمة ا ) ٤(
 .١٠٤غنية الفقري ص ) ٥(
 .١٠٥, ١٠٤, غنية الفقري ص١١٠اإليضاح وحاشيته ص  ) ٦(
 ).٣١١\١(, فتح اجلواد ١١٠, اإليضاح وحاشيته ص )١٨\٥(,البحر)١٤٥\١(التتمة  ) ٧(

 
لو طلب 

األجري أكثر 
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 لكن ال يشرتط ,ًط كوهنا فاضلة عن احلاجات املذكورة فيمن حيج بنفسهويشرت: ( قال
ًنفقة العيال ذهابا وإيابا ً.( 

ِ بل تعترب أن تكون فاضـلة عـن نفقـتهم وكـسوهتم يـوم االسـتئجار  وال يعتـرب بعـد فـراغ ,ً
 .)١(األجري من احلج

إنه إذا مل يفارق  ف, ال كام يف الفطرة والكفارة: أصحهام, وهل تعترب مدة الذهاب? وجهان
ٌ وهو ظاهر فيمن كان لـه , هكذا أطلقه األصحاب وجزموا به,أهله أمكنه حتصيل نفقتهم
 .)٣(ُ ففي إلزامه بذلك بعد,)٢( ولو أخرج ما بيده لبقي كال,ٌكسب أما من ال كسب له

 وهو اختيـار الرويـاين ,أنه يبقى رأس مال التجارة واملستغالت وقد قدمنا عن ابن رسيج 
ً وأشــار هنـاك تفريعــا عليـه إىل أن مــن األصــحاب مـن يعتــرب الكفايـة عــىل الــدوام ,هنـاك
يمن ال هاهنـا فـففإن نوزع يف ذلك هناك وفيمن لـه قـدرة عـىل الكـسب  , القياس//وأنه

 .)٤(قدرة له عىل الكسب يبعد منازعته

 ). مل جيب قبوله يف األصح,ًولو بذل ولده أو أجنبي ماال لألجرة(:قال
 مــن ً عظيمــةً ألن فيــه منــة; ألن القبــول اكتــساب وهــو ال جيــب;كبــذل الرقبــة يف الكفــارة

 . )٥(األجنبي 
 ولكـن ,جوب خلفـة املنـة والوجهان يف الولد مرتبان عىل الوجهني يف األجنبي وأوىل بالو

                                                 
 ). ٣١١\١(, فتح اجلواد ) ٥٠\٧(, املجموع١١٠يته ص  اإليضاح وحاش٤٤٢,املحررص)٥٩٢\٢(الوسيط ) ١(
 .ّأي عرض نفسه للضياع: ّكال ) ٢(
 ).١٤\٢(,حتفة املحتاج ٩٧,غنية الفقري ص)٥٠\٧(,املجموع)٢٩٤\٢(,الوسيط )١١\٥(البحر ) ٣(
 .١١٠, اإليضاح وحاشيته ص ) ١١\٥(البحر ) ٤(
, )٢٤٩\٣(,التهــذيب )٤٢\٤(,البيــان )١٩\٥(, البحــر)٥٩٣\٢(,الوســيط )١٥٩\١(, التتمــة )١٣٧\٤(هنايــة املطلــب  ) ٥(

 ).١٤\٢(, حتفة املحتاج )٥٣\٧(, املجموع)٣٠٦\٣(, العزيز٤٤٢املحررص
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 ًوإيابا

 
 
 
 
 

  
  
  

 أ//٧٥
  
  
  
  
  
  
  
  

إذا بذل الولد 
أو األجنبي 
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:  وقيـل,)٢( لـألباالبـن كبـذل لالبـن وبـذل األب املـال ,)١(الصحيح املنع للعلـة األوىل
وال فرق يف جريـان اخلـالف يف بـذل املـال يف الـصور الـثالث بـني أن .  )٣(األجنبيكبذل 

ًيكون املبذول له املال معضوبا أو صحيحا فقريا ً ً)٤(. 

 )ولو بذل الولد الطاعة:(قال
 )٥(ٌ واألب معضوب: أي

 ).وجب قبوله( 
ٌ وهـو غريـب , كمذهبهام)٩(ً وجها)٨( وحكى الرسخيس,)٧(  وأمحد,)٦( ًخالفا أليب حنيفة

 .)١٠( )ٌإنه غلط(:  وقال املصنف ,ٌضعيف
ً لنا أن االستطاعة تارة تكون بالنفس وتارة تكون باألعوان واألنصار ً)١١(. 

                                                 
 )٥٣\٧(, املجموع)٣٠٦\٣( العزيز٤٤٢, املحررص)١٩\٥(,البحر)١٣٧\٤(هناية املطلب  ) ١(
 )٣٠٧\٣(,العزيز)٥٩٣\٢(,الوسيط )١٣٧\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 . وقيل:أو بذل األجنبي مل يقل كالشارح : , وقال)٣٠٧\٣(, العزيز)٥٩٣\٢(,الوسيط )١٣٧\٤(ة املطلب هناي ) ٣(
 ).٢٢٠\٢(, مغني املحتاج)٢٩١\٢(, روضة الطالبني)٥٩٢\٢(, الوسيط)٢٤٩\٣(, التهذيب )٢٠١\١(احلاوي ) ٤(
, )٣٠٧\٣( العزيـز٤٤٢, ملحـرر ص)٢٩١\٢(, روضة الطالبني)٥١\٧(,املجموع)٥٩٣\٢(, الوسيط)٤٨٥\١(احلاوي ) ٥(

 ).١٤\٢(, حتفة املحتاج ١٣٢ختريج الفروع عىل األصول للزنجاين ص
 ).٢٢١\٢(, بدائع الصنائع)١٥٤\٤(, املبسوط )٣٠٩١٢٥\٢(اهلداية ورشوحها ) ٦(
 ) ٢٤\٤(,املستوعب )٥٩٤\١(,رؤوس املسائل اخلالفية )٩\٥( املغني١٠٠اجلامع الصغري ص ) ٧(
ان أحد أئمة اإلسالم وممن يرضب به املثل يف حفـظ مـذهب و , عبد الرمحن بن أمحد الرسخيس صاحب األمايلأبو الفرج ) ٨(

ُكان دينا حمتاطا يف املأكول وامللبوس ت. الشافعي رحلت إليه األئمة , وطبقـات )٢٦٣\٢(هتـذيب االسـامء واللغـات .هـ ٤٩٤ً
 ).٣٢٢\١(اإلسنوي

 ).٥١\٧(, املجموع)٢٩١\٢(, روضة الطالبني )٣٠٧\٣(العزيز ) ٩(
ًواتفق عليه األصحاب يف مجيع الطرق إال الرسخيس فحكى يف األمـايل وجهـا عـن حكايـة : , وعبارته)٥١\٧(املجموع ) ١٠(

 . أيب طاهر الزيادي من أصحابنا أنه ال يلزم املطاع احلج بذلك وهذا غلط والصواب اللزوم
 ).٥٥\٧(, املجموع) ٣٠٥\٣(العزيز ) ١١(
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وإذا طلب األب املعضوب من الولد أن حيـج .  )١( والبنت وأوالدمها سواءاالبن وحكم 
 ألن احلج حق الـرشع فـإذا عجـز ,عفاف بخالف اإل,ابته وال جيبعنه استحب للولد إج
  .)٢( واإلعفاف حق األب كالنفقة,عنه فال إثم وال رضر

 ). وكذا األجنبي يف األصح(:قال
 كالولـد وكـاألقطع العـاجز عـن الوضـوء والتـيمم إذا ,)٣()املختـرص(وهو ظاهر نصه يف 

 .بذل له شخص أن يوضئه وييممه لزمه فرضه 
 .)٤(ٌ إلن الولد بضعة منه فنفسه كنفسه;ال يلزم : ثاين وال

 وكــذا األب واجلــد عــىل , ألن اســتخدامهم يثقــل; واألخ وابنــه والعــم وابنــه كــاألجنبي
 .)٦(كاالبنٌ ويف بعض التعاليق وجه أهنام ,)٥(املذهب الذي قطع به اجلمهور

ًولو كان املطيع ماشيا فاألصح أنه ال جيـب القبـول إذا كـان أبـا ألنـه يـشق عليـه , ً أو ولـداً
ٌ وإذا أوجبنا القبول واملطيع ماش فذلك إذا كـان زاد,)٨(ًوجيب إذا كان أجنبيا.)٧(مشيهام ٍ, 

ًمل يكـن مكتـسبا .)٩(نفـإ  ففـي وجـوب القبـول وجهـان,فإن مل يكن وعول عـىل الكـسب

                                                 
 ).٣٠٥\٣(زالعزي ) ١(
 ) .٥٤\٧(,املجموع) ٣٩\٥(, البحر)٥٩٣\٢(,الوسيط)١٥٩\١(التتمة  ) ٢(
 ).٥٢\٧(,املجموع)٣٠٥\٣( العزيز٤٤٢, ملحرر ص)٢٤٩\٣(, التهذيب )١٨\٥( البحر٩٠خمترص املزين ص ) ٣(
 ).٥٢\٧(,املجموع)٣٠٦\٣(,العزيز)١٣٧\٤(هناية املطلب  ) ٤(
 ).١٤\٢(, حتفة املحتاج )٥٢\٧(املجموع,)٣٠٦\٣(, العزيز)١٥٨\١(التتمة  ) ٥(
يف بعض التعاليق الطربية أن األب كاالبن كام أهنام يستويان يف وجـوب النفقـة : ,وقال)٣٠٦\٣(, العزيز)١٥٨\١(التتمة  ) ٦(

 ). ٥٢\٧(وغريه املجموع
ً إذا كان قويـا فـإن املـشقة يلزم: , والثاين)٥٢\٧(, املجموع)٣٠٧\٣(, العزيز)٥٩٤\٢(,الوسيط )١٣٦\٤(هناية املطلب  ) ٧(

 ). ٣١١\١(,حتفة اجلواد )٤١٩\٣(ال تناهلذكره يف العزيز, النجم الوهاج 
 ).١٤\٢(, حتفة املحتاج) ٥٢\٧(,املجموع)٣٠٧\٣(,العزيز)٥٩٤\٢(,الوسيط )١٣٦\٤(هناية املطلب  ) ٨(
 ).٤١٩\٣(, النجم الوهاج ) ٥٣\٧(,املجموع)٣٠٧\٣(,العزيز)١٣٦\٤(هناية املطلب  ) ٩(
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ٍة فإن احتاج إىل ركوب مفاز.)١(ُوعول عىل السؤال فاخلالف مرتب وأوىل بعدم الوجوب
 . )٢( مل جيب القبول بال خالف ,ٌليس هبا كسب وال سؤال ينفع

ً إنام جيب احلج عىل املطاع إذا ما كان املطيع مسلام بالغا عاقال حرا:فـــرع ًً ً  قد حج عن ,ُ
ٍنفسه ليس عليه حجة واجبة عن إسالم أو قضاء أو نذر ٍ ِ موثوقا بوفائه غري معضوب,ٌ ً)٣( 

ًفيام إذا كان عىل املطيع حج وجها شاذا أنه يلزمه ويلزم املطيع احلج عن وحكى الدارمي  ً
 .)٤(نفسه ثم عن املطاع

 .)٥( وهو بقاء املطيع عىل الطاعة مدة إمكان احلج,ًعىل هذه الرشوط رشطا وزاد القفال 
يف  وكـذلك قـال الرافعـي ,)٦( يعنـي إذا جوزنـا رجوعـه, فلو رجع قبل ذلك فال وجوب

 واملصنف هنا بأنه إذا كان رجوعه اجلائز قبل أن حيج أهل بلـده تبينـا أنـه ,)٧(كتاب الرهن
 ..أنه يسقط بعد وجوبها تقدم عن ابن الصالح  ومقتىض م,)٨(مل جيب عىل األب

 مــا مل ,ال: الثــاين, ولــو ظنهــا فالــصحيح أنــه يلزمــه, ولــو شــك يف طاعــة الولــد مل يلزمــه
 .)٩(يرصح

   قـال ابـن أيب هريـرة , فـإن امتنـع, وجب عىل املطاع أن يأذن لـه//ولو بذل املطيع الطاعة
                                                 

, غنيـة الفقـري )٤١٩\٣(, النجم الوهاج )٥٢\٧(,املجموع)٥٩٤\٢(,الوسيط )٣٠٧\٣(,العزيز)١٣٦\٤(هناية املطلب  ) ١(
 .١١١ص

 ).١٤\٢( , حتفة املحتاج١١٢,غنية الفقريص)٥٢\٧(, املجموع)٣٠٧\٣(,العزيز)١٣٦\٤(هناية املطلب  ) ٢(
ــة  ) ٣( ــز)١٨\٥(,البحــر)١٥٨\١(التتم ــالبني , )٣٠\٣(, العزي ــنجم الوهــاج )٥١\٧(,املجمــوع )٢٩٠\٢(روضــة الط , ال
 ).١٤\٢(, حتفة املحتاج)٤١٩\٣(
 ).٥١\٧(, املجموع )٢٩١\٢(روضة الطالبني  ) ٤(
 ).٥٥\٧(,املجموع )١٤٠\٤(هناية املطلب  ) ٥(
 ).٣٥٢\١(,هداية السالك )٥٥\٧(,املجموع )١٤٠\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 ).٢٩١\٢(البني ,روضة الط)٥٠٣\٤(العزيز ) ٧(
 ).٥٥\٧(, املجموع )٢٩١\٢(روضة الطالبني  ) ٨(
 .١١٤, غنية الفقري ص)٣٥٢\١(,هداية السالك ) ٢٩٠\٢(,روضة الطالبني )٣٠٦\٣(العزيز ) ٩(
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 )٣(ينـوب:  وقال أبو إسحاق ,)٢( وهو األصح عند األصحاب,ال ينوب احلاكم عنه : )١(
 . وهو املختار,
ً ألن لـه غرضـا يف تـأخري ,ر عنهجستأ يقد سبق مثلهام يف االستئجار طريقة قاطعة بأنه الو

ــه إن مل يــأذن ألزمــه احلــاكم فــإن امتنــع (:  وقــال املــصنف, باملــهاالســتئجار بــأن ينفــع إن
 . وفيه نظر,)٤()فالوجهان

 وقد بينا فيام تقدم أن اخلالف فيمن طـرأ عليـه , الذي يظهر أن إلزام احلاكم عىل الوجهني
 .)٥(ًالعضب خاصة

ن  فإن مىض بعـد وجـود الـرشط زمـ, وإذا اجتمعت الرشوط فامت املطيع قبل أن يأذن له
 مـاتوإذا . وغـريه وقد قدمنا حتقيقـه عـن القفـال ,)٦(إمكان احلج استقر يف ذمته وإال فال

وإن قدر عىل احلج فلم حيج قىض .  فإن كان مل يقدر فال يشء عليه,بعد القبول وقبل احلج
 ,)٧( وإن جوزناه قام ورثته مقامـه يف اختيـاره قالـه الـدارمي ,من ماله إن مل نجوز الرجوع

 .)٨()وفيام قاله من وجوب القضاء نظر وهو حمتمل(: قال املصنف
 ,ٌ ومل يعلـم بطاعتـه فهـو كـام لـو كـان لـه مـال مـوروث ومل يعلـم بـه,ولو كان له من يطيـع

من نيس املاء يف رحله وصىل بـالتيمم واملـذهب وجـوب ٌوحكمه عىل ما ذكره مجاعة أنه ك

                                                 
ًالقايض أبو عيل احلسن بن احلسني البغدادي املعروف بابن أيب هريـرة كـان معظـام عنـد الـسالطني رشح املختـرص رشحـا  ) ١( ً

ًا وآخر خمترصامبسوط  ). ٧٥\٢(, وفيات األعيان)٢٩١\٢(هتذيب األسامء واللغات . ً
 ).٥٢\٧(,املجموع)٢٩١\٢(,روضة الطالبني )٣٠٥\٣(العزيز ) ٢(
 ).٥٢\٧(, املجموع)٢٩١\٢(روضة الطالبني  ) ٣(
 )٥٢\٧(املجموع ) ٤(
 ص ) ٥(
 .١٧١, غنية الفقري ص)٣٥٢\١(ة السالك ,هداي) ٥٣\٧(,املجموع)٢٩١\٢(, روضة الطالبني )٣٠٦\٣(العزيز ) ٦(
 .١٧١, غنية الفقري ص)٣٥٢\١(,هداية السالك ) ٥٤\٧(املجموع ) ٧(
 .١٧١, غنية الفقري ص)٥٤\٧(املجموع ) ٨(
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 ومقتــىض الــشبهني إجــراء ,)٣( باملــال الــضال يف الزكــاة)٢(  وشــبهه الــشايش,)١(اإلعــادة
لـو اسـتمر و. لعـذره, ال:  والثاين,خالف هنا وأن يكون الصحيح وجوب احلج لتقصريه

 .)٤( ففي وجوب القضاء من تركته هذا اخلالف,عدم العلم حتى مات
ــه متعلــق باالســتطاعة;ال جيــب احلــج بحــال: ولــك أن تقــول(: قــال الرافعــي   وال ,ٌ ألن

 .)٥()استطاعة مع عدم العلم باملال والطاعة
 , وفــيام قبلــه وجهــان,)٦( ً جيــوز للمطيــع أن يرجــع عــن الطاعــة بعــد اإلحــرام قطعــاوال

 وفـرق بينـه وبـني بـذل ,فـصحح املنـع وشذ املـاوردي ,)٧( اجلواز:عند اجلمهور أصحهام
 وفــــرع ,عـىل ذلـك ووافقـه الـدارمي ,)٨ً(املال للتيمم إذا رجع قبل قبضه بأن للـامء بـدال

 ,وإن قبـل األب مل جيـز لـه الرجـوع. )٩( بأهيام شـاءأعليه أنه إذا بذل ألبويه فقبال لزمه وبد
 . )١٠( أما قبله فيجوز,الوجهني بام بعد القبولوخصص الدارمي 

                                                 
هدايــة الــسالك . , نقلــه عــن ابــن الــصباغ واملتــويل وصــاحب العــدة)٥٢\٧(, املجمــوع)٣٠٦\٣(,العزيــز)١٨\٥(البحــر ) ١(
)٣٥٣\١.( 
ً أمحد بن احلسني بـن عمـر فخـر اإلسـالم أبـو بكـر الـشايش كـان مهيبـا وقـورا متواضـعا ورعـا رشح الـشامل يف حممد بن ) ٢( ً ً ً

,النجــوم الزاهــرة )١٦\٤(طبقــات الــسبكي .  هـــ ٥٠٧, وغريهــا, ت )العمــدة (, و)احلليــة(, و)املعتمــد(ًعــرشين جملــدا و لــه
 ).٢٩٧\٢(, طبقات ابن قايض شهبة )٢٠٦\٥(
ــز ) ٣( ــال)٥٢\٧(, املجمــوع)٣٠٦\٣(العزي ــسالك : الــشايش يف املعتمــدقال: وقــال: , وق ــة ال ــه, هداي واملــذهب وجوهبــا في
 .١٧١, غنية الفقري ص)٣٥٣\١(
 .١٧٢, غنية الفقري ص)٥٢\٧(,املجموع)١٨\٥(البحر ) ٤(
 .١٧٣, غنية الفقري ص)٣٥٣\١(, هداية السالك )٣٠٦\٣(العزيز ) ٥(
 ).١٤\٢(, حتفة املحتاج)٥٢\٧(, املجموع)٣٠٦\٣(لعزيز, ا)٤٤\٤(,البيان )٢٠\٥(البحر ) ٦(
ألنه تربع بيشء مل يتـصل : ,وقال)٥٢\٧(,املجموع)٣٠٦\٣(,العزيز)٢٠\٥(, البحر)١٨٥\١(,التتمة )٢٠١\١(احلاوي ) ٧(

 .به الرشوع
 ).٥٢\٧(,املجموع)٢٠\٥(, البحر)٢٠١\١(احلاوي ) ٨(
 ).٣٥٤\١(, هداية السالك)٥٣\٧(املجموع ) ٩(
 ).٥٣\٧( املجموع )١٠(

 
 
 
 
 

ال جيــوز للمطيــع أن 
ــة يرجــع  عــن الطاع
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 فـأهيام يـصدق? قـال الـدارمي ,بل قبلـه:  وقال االبن, رجعت بعد القبول:ولو قال األب
 . )١(حيتمل الوجهني

 فاملـذهب اللـزوم ,ً فـإن كـان ولـدا,ًولو كان املطيع معضوبا فاستأجر من حيج عن املطـاع
ً وإن كـان أجنبيـا فوجهـان يف ,)٢(ًإشارة ٌ إليه ويف كالم القايض أيب الطيب ,وقطع به مجاعة

وهـذه . )٣( ألنـه يف احلقيقـة بـذل مـال,ال:  والثـاين,نعم كبـذل الطاعـة:  أحدمها,)التتمة(
 .)٤(املسألة يف احلقيقة بخالف ما إذا بذل املال للوالد ليستأجر به

 .)٥(ج عن املعضوبيشرتط أن ينوي الباذل احل:فـــرع
 , فهل يتعني نفسه وتلك السنة? فيه وجهان,ٍلو بذل أن حيج بنفسه يف سنة معينه: فـــرع

 ال يتعني : وإن قلنا, يتعني فحج عن نفسه تلك السنة وقع عن الوالد املبذول له:فإن قلنا
 .)٦(غريهب وتبقى املبذولة يف ذمته حيجها بنفسه أو ,ت عن نفسهعوق

 ,ٍ وكـذا كـل عمـل تتعلـق بـه فديـة,ٌ فإن جاوزه لزمـه دم, أن حيج من امليقاتويلزم الباذل
 . )٨( كام سيأيت يف األجري, الباذل حجه انقلب إليه//ولو أفسد .)٧(قاله الدارمي 

                                                 
 ).٥٢\٧(املجموع ) ١(
 .٩٩, غنية الفقري ص)٣٥٤\١(, هداية السالك )٥٤\٧(,املجموع)٣٠٥\٣(, العزيز )٤٢\٤(, البيان )١٦٠\١(التتمة  ) ٢(
ــة  ) ٣( ــان )١٦٠\١(التتم ــز )٤٢\٤(, البي ــوع)٣٠٦\٣(, العزي ــسالك )٥٤\٧(, املجم ــة ال ــاج )٣٥٤\١(, هداي ــة املحت , حتف
)١٤\٢.( 
 .١١٧غنية الفقري ص ) ٤(
 .١١٧, غنية الفقري ص)٥٤\٧(املجموع ) ٥(
 .١١٧غنية الفقري ص ) ٦(
 .١١٧, غنية الفقري ص)٥٤\٧(املجموع ) ٧(
 .١١٧, غنية الفقري ص)٥٣\٧(املجموع  ) ٨(

  
  
  
 

 إذا كان 
املطيـــع معـــضوبا 

 فاستأجر 
 من حيج 
 عن املطاع

  

لو بذل أن حيج 
ٍبنفسه يف سنة 

معينة فهل يتعني 
نفسه وتلك 

 السنة?
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له  فهل , فلو كان الباذل هو األب,بن الرجوع بعد بذل الطاعةإذا قلنا ليس لال: فـــرع
 ألن بذل الطاعة ; وهذا ضعيف,)١()البحر(الرجوع كام يرجع يف اهلبة? فيه وجهان يف 

 .)٢(أشبه بالضامن من اهلبة
 .)٣( )األب أحق بالطاعة واألم أحق بالرب(: قالروي عن الضحاك : فـــرع

 بإسـناد ه إىل )بـر الوالـدين( يف كتاب )٤(  ره اخلالل  وإن أراد أن حيج عنهام بدأ باألب ذك
  .)٥( الضحاك 

 ويستحب ,)٦(ىل الرتاخي عندناإذا وجدت رشوط وجوب احلج وجب ع: فـــرع
 , وجيوز تأخريه عن سنة اإلمكان برشط سالمة العاقبة ما مل خيش العضب,)٧(تعجيله

 ألن املوسع ال يؤخر إال برشط أن يغلب عىل ,)٨( ال جيوز: أصحهام,فإن خشيه فوجهان
 .)٩( الظن السالمة

ِجيوز ألنه عىل الرتاخي فال يتغري بأمر حمتمل : والثاين ِ)١٠(. 
 .)١١()وجيري الوجهان فيمن خاف أن هيلك ماله(: قال املتويل 

                                                 
 ).٣٩\٥(البحر ) ١(
 .١١٧غنية الفقري ص ) ٢(
 .ا األثر يف كتب اآلثار, ومل أقف عىل هذ١١٩, غنية الفقري ص)٤١٩\٣(النجم الوهاج  ) ٣(
وأنـه جـالل ) باجليم(ذكره اجلالل : (قال١١٩مل أقف عىل ترمجته بعد, ويف غنية الفقري ص. أبو بكر أمحد بن حممد اخلالل  ) ٤(

 .الدين عبد الرمحن بن عمر بن رسالن املرصي البلقيني الشافعي
 .١١٩غنية الفقري ص ) ٥(
, )٣٠٧\٢(, روضـة الطـالبني )٤٥\٤(,البيـان )٤٠\٥(, البحـر)٥٨٧\٢(سـيط ,الو)٢٣٢\١(,احلاوي)١٠٢\١(التتمة  ) ٦(

 ). ٧٠١\٣(,فتح الباري) ٥٦\٧(,املجموع)٧٠(التنبيه
 ).٥٦\٥(,املجموع)٣٠٧\٢(, روضة الطالبني )٢٤٧\٣(,التهذيب)٤٠\٥(البحر ) ٧(
 ) .٥٦\٥(, املجموع)٣٠٧\٢(, روضة الطالبني)٤٠\٥(البحر ) ٨(
 )٨٠\٢(, املنثور يف القواعد )٥٦\٥(, املجموع)٣٠٧\٢(ضة الطالبني, رو)٤٠\٥(البحر ) ٩(
 ) .٥٦\٥(, املجموع)٣٠٧\٢(روضة الطالبني ) ١٠(
 ).٥٦\٥(,املجموع)٣٩٥\٣(, العزيز )١٠٣\١(التتمة  ) ١١(

 أ//٧٦

يبدأ باألب يف 
 احلج عن األبوين
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ً أنه حيكم عليه بالعصيان إذا أخره تأخريا مستنكرا نحو مـن :عن أصحابنا وذكر اجلوزي  ً
 صىل اهللا عليه وسلم  لقوله , ألن العمر يف األغلب من الناس ستون,مخسني سنة أو ستني

صـحاب األعـن  الـذي نقلـه اجلـوزي ذاوهـ, )١(" الستني إىل السبعني ابني أعامر أمتي م"
  .)٢(غريب

 )٧( ومجهور أصحاب أيب حنيفـة ,)٦(  وأمحد,)٥(  وأبو يوسف,)٤(  ومالك,)٣(وقال املزين 
 .)٩(إنه ال نص له فيه:  وقيل,ًأيضا )٨( ونسب إىل أيب حنيفة,احلج عىل الفور 

 :واألصحاب بأنواع من األدلةواستدل الشافعي 
 ,)١٠( مل حيـج بعـد اهلجـرة إال سـنة عـرش باالتفـاقصىل اهللا عليـه وسـلم أن النبي : أحدها

 ولو مل يكن إال سـنة تـسع فإنـه الشـك ,واحلج فرض قبل ذلك عىل ما قدمنا ه أول الباب

                                                 
هـذا : ل, وقـا٥٣٧ص)٢٣٣٣(الرتمذي, كتاب الزهد, باب ما جاء يف فناء أعامر هذه األمـة مـا بـني الـستني إىل الـسبعني ) ١(

 وقـد روي ,حديث غريب حسن من حديث عمرو عن أيب هريرة عن النبي صىل اهللا عليه وسلم  ال نعرفه إال مـن هـذا الوجـه
ومل خيرجـه : (, قـال ابـن كثـري)٤٢٣٦(عن أيب هريرة من غري هذا الوجه, وابن ماجة, كتاب الزهد بـاب األمـل واألجـل رقـم 

ولعله مل يقف عليه مع أنه مـن املحـدثني رمحـه : قلت). ١٥١(ري سورة األنعام آيه , كام يف تفس)ٌأحد من أصحاب الكتب الستة
رواه أبـو يعـىل وفيـه شـيخ هـشيم مل يـسم : ( , وقـال)٣٤٣\٧(, ويف جممع الزوائد )٢٤٤\١١(وحسنه ابن حجر يف الفتح , اهللا

 ).وبقية رجاله رجال الصحيح 
 .٧٧غنية الفقري ص ) ٢(
 .٧٨, غنية الفقري ص١١٧,اإليضاح وحاشيته ص)٥٦\٧(,املجموع)١٠٢\١ (,التتمة)٢٣٢\١(احلاوي ) ٣(
 ).٢٣٤\١(, إرشاد السالك )١٨٠\٣(, الذخرية )٣٢٩\١(, بداية املجتهد)٣١٥\١(, التفريع )٢٣٥\١(بداية املجتهد ) ٤(
 )٢٣٥\١(, ونقله احلاوي)٥٦\٧(, املجموع)٢٨٤\١(, املسالك يف املناسك )٧٤٦\٢(خمتلف الرواية  ) ٥(
 )٣٥٧\١(, والزاد مع السلسبيل)٤٢\٣(, رشح الزركيش )٢٣٣\١(, املحرر)٥٩٨\١(رؤوس املسائل اخلالفية  ) ٦(
,املـسالك يف ) ٤٠٠\٣(, حاشية ابن عابدين)٢٣٦\٢(, تبيني احلقائق٢٤٩,رؤوس املسائل ص)٧٤٦\٢(خمتلف الرواية  ) ٧(

 .٥٧, إرشاد الساري ص)٢٨٤\١(املناسك 
 .٧٩, غنية الفقري ص)٥٦\٧(املجموع ) ٨(
 ., وذكر يف خمتلف الرواية أن قول أيب حنفية مضطرب )٥٦\٧(,املجموع)٢٣٢\١(, احلاوي)٧٤٦\٢(خمتلف الرواية  ) ٩(
 ).٤٠\٥(, البحر)١٩٢\٢(تاريخ األمم وامللوك  ) ١٠(

 

األدلة عىل أن 
 احلج عىل الرتاخي
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  أبا بكرصىل اهللا عليه وسلم  وقد بعث النبي ,ًيف أنه كان واجبا فيها ملا سبق
 
ُقـدحكي عـن جماهـد  و,)٢(وتأخر هو وأزواجه وغريهم من الصحابة, )١( فيها عىل احلج 
 التي كانت )٥(بسبب النيسء) ٤(تلك السنة كان يف ذي القعدة  أن حج أيب بكر , وغريه)٣(

 .)٦(هئتنسالعرب 
  استدار  قد إن الزمان" يف حجة الوداع صىل اهللا عليه وسلم  ولذلك قال النبي 

 ومـنهم ,)٨( احلـجصـىل اهللا عليـه وسـلم ً وجعلوا ذلك عذرا يف تأخري النبـي ,)٧("كهيئته
                                                 

مسلم, كتـاب احلـج, ,و)٥٦٥\٣(, الفتح )١٦٢٢(البخاري, كتاب احلج, باب ال يطوف بالبيت عريان وال حيج مرشك  ) ١(
 )٢٠٤\٢( تاريخ األمم وامللوك ٥٧٩ص)١٣٤٧(باب الحيج بالبيت مرشك وال يطوف بالبيت عريان وبيان احلج األكرب 

 ).٢٣٥\١(احلاوي ) ٢(
 .١٤٧الرتمجان عن غريب القرآن ص ) ٣(
ً فيه نظر أيضا وكيف تصح حجة أيب وهذا الذي قاله جماهد: , وقال)٣٧(تفسري القرآن العظيم البن كثري سورة التوبة أية  ) ٤(

ٌوأذان من اهللاَِّ ورسوله إىل الناس يوم احلج األكرب أن اهللاََّ بريء m :بكر وقد وقعت يف ذي القعدة وأنى هذا? وقد قال اهللا تعاىل ِ َ َ ِّ ْ َ ْ ََّ ٌَ َِ ْ َ َْ َِ َ ُ ََّ َ ِ ِ ِ ِ َ

ُمن املرشكني ورسـوله َ ُْ ُ َ َ ِ ِِ ْ ُْ l  يـوم احلـج (يب بكـر فلـو مل تكـن يف ذي احلجـة ملـا قـال تعـاىل ,وإنـام نـودي هبـا يف حجـة أ)٣(التوبـة
 . ١١٤,اإليضاح وحاشيته ص)األكرب

تأخري املحرم إىل صفرثم يؤخرون صفر إىل الذي بعده ثم تتدافع الشهور حتى يستدير التحريم عـىل الـسنة كلهـا : النيسء ) ٥(
, تفـسري ١٤٧الرتمجان عـن غريـب القـرآن ص .  ر وهكذاًكانوا يؤخرون احلج كل سنة شهرا فيجعلونه يف حمرم ثم صف: وقيل

 ). ٢٠٥ \ ٢(, تفسري القرآن العزيز البن زمينني ١٥٦غريب القرآن ص
  .)٣٧(تفسري القرآن العظيم البن كثري سورة التوبة أية  ) ٦(

, ومـسلم )٤٢٤\١٣(فتح ,ال)٧٤٤٧(l ...إنام النيسء زيادة يف الكفرm :البخاري, كتاب التوحيد, باب قول اهللا تعاىل ) ٧(
 ": وقولــه ) : ٤١٨\١(,ص ويف مــشارق األنــوار )٦٧٩١(كتــاب القــسامة بــاب تغلــيظ حتــريم الــدماء واألعــراض واألمــوال 

دار حتى وافق وقـت احلـج يف ذي احلجـة و مـن أجـل مـا كانـت :  أي"الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات واألرض 
ًء بعضها بالنيسء وتزيد شهرا كل أربعة أشهر لتتفق األزمان, وقال ابن كثري كام يف تفـسري العرب تغري من الشهور وتقلب أسام

 يلبق يف كتـاب اهللا مـن العـدد والتـواأي أن األمر يف عدة الشهور وحتريم ما هو حمرم ومنها عـىل مـا سـ): (٣٧(سورة التوبة آية 
 ) .الكام تعتمد جهلة العرب من فصلهم حتريم بعضها بالنسأ عن بعض

 ).٣٧(تفسري القرآن العظيم سورة التوبة آية  ) ٨(
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 وجوابـه أنـه لـو كـان عـىل ة,اريـتهم عـؤمن أنكر ذلك وجعل العذر حضور املرشكني ور
 تلك الـسنة بالنـاس بـأمر )١(ابن أسيد  وقد حج عتاب ,الفور ملنعوا سنة ثامن وقت الفتح

   .)٢( صىل اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
ٌ يف حجة الوداع أمر مـن مل يكـن معـه هـدي أن صىل اهللا عليه وسلم أن النبي :النوع الثاين

 ويف ,الـتمكنٌ وهذا رصيح يف جـواز التـأخري مـع ,)٣(يفسخ اإلحرام باحلج وجيعله عمرة
هذا االستدالل نظر فإن املقصود من الفسخ أن جيعله عمرة ثم حيج يف تلك السنة فيـصري 

فقـد فقـد يكـون ً وأيـضا , واخلالف عن التأخر عن السنة ال يف مطلـق التـأخري,)٤(ًمتمتعا
 .)٥(ً وأيضا أصحابنا ال يقولون بالفسخًا,اهلدي عذر
ُسنة أأنه إذا أخره وفعله يف : النوع الثالث  //نقلـه القـايض, ًخرى يكـون مؤديـا باإلمجـاعٍ
قض بالوضوء إذا أخره ت ين:ًان قضاء فإن قالواولو جزم التأخري لك. )٦( وغريه أبو الطيب

 ,ًهـو قـضاء(:  قـال القـايض أبـو الطيـب : قلناًء,اأدحتى خرج وقت الصالة ثم فعله كان 
 فال يوصف بالقضاء بخالف احلج ,ً وأيضا فإن الوضوء ليس له وقت حمدد)ًتبعا للصالة

)٧(. 
 أنــه إذا أخــر احلــج يــأثم )٨( عــن بعــض أهــل الكــالم)األم(نــص يف  واعلــم أن الــشافعي 

                                                 
عتاب بن أسيد بن أيب العيص القريش األموي أسلم يوم الفتح واستعمله رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عام الفتح عنـد  ) ١(

اهللا عليه وسلم  وأقره ًخروجه إىل حنني فأقام للناس احلج سنة ثامن للهجرة ومل يزل أمريا عىل مكة حتى قبض رسول اهللا صىل 
 ٠)٤٧\٣(, التهذيب)١٥٣\٣(االستيعاب . ٍأبو بكر عليها حتى مات هو وأبو بكريف يوم واحد 

 ) ٥٧\٧(, املجموع)٥٦٢\٢(, روضة الطالبني )٤٠\٥(البحر ) ٢(
 )٧٠٩\٣(الفتح ) ١٧٨٥(البخاري كتاب العمرةباب عمرة التنعيم ) ٣(
 ).٩\٦(اإلعالم  ) ٤(
 ).٥٨\٧(املجموع  ) ٥(
 ).٥٨\٧(املجموع  ) ٦(
 ).٥٨\٧(املجموع  ) ٧(
 ).٢٩٤\٣(األم  ) ٨(
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ًويكون قضاء كام تكون الصالة بعد ذهاب الوقت قضاء  )١(]إعطاء[ثم (:  قال الشافعي ,ً

جـب ا و, وفيام نذر من صـوم,)٢(]فرتكها[م ذلك يف الصالة إذا دخل وقتها األول بعضه
ًعليه بكفارة أو قضاء  ثـم قـال يف ,)٣(])ٍعـاص[متـى أمكنـه فـأخره فهـو (:ة فقال فيه كل,)ٍ

انتهـى كـالم ) ٤() وقاله غـريه ممـن يفتـي, تركها هلذا املعنىىلرب أبوها وزوجها عُجي(: املرأة
 وهو يرد دعوى اإلمجاع إال أنـه يف الـصالة مـن الـشذوذ الغريـب الـذي يقطـع ,الشافعي 
 .ببطالنه

  .) ٥ (أنه ال ترد شهادته فيام بني تأخريه وفعله باالتفاق: النوع الرابع
 ولـو قلنـا ,)٦(يف األصـول أن األمر املطلق ال يقتيض الفور عىل الـصحيح : نوع اخلامسال

 إن : وإمـا أن نقـول,ٍباقتضائه فهاهنا قرينة ترصفه إما بـيشء مـن الطـرق املتقدمـة إن ثبـت
ق األنفس والنظر يف أسـبابه مـن الرفقـة والطـرق وغريهـا ممـا يقتـيض احلج ال ينال إال بش

  .)٧(ٌال يمكن ضبطها بوقت وهي قرينة يف الرتاخي, حةفس
ُوأيضا العبادات أربعة أقسام  ً : 

ٌعبادة مستقرة للعمر ٍ وعبادة معلقـة بأوقـات رشيفـة , وهي اإليامن فال بد من البدار إليها,ٌ ٍ ٌ ٌ
ٌ وعبادة وجبت لدفع حاجـة املـساكني , ألنه املقصود;لها فيهاكالصالة والصوم فيتعني فع

                                                 
 . أعطانا: يف األم ) ١(
يف الكالم حتريف أو ): (١٢٩\٢) (نسخة دار الفكر( , وقال حمقق األم )٢٩٤\٣(, )فإن صالها يف الوقت(يف األم زيادة  ) ٢(

 ).نقص
 ).بتأخريه(يف األم زيادة  ) ٣(
 ).٢٩٤\٣(األم  ) ٤(
 ).٥٩\٧(املجموع  ) ٥(
ـــذهب)٣٩٧\٢(,البحـــر املحـــيط) ٥٩\٢(اإلهبـــاج ) ٦( ـــد امل ـــذهب يف قواع ـــات ) ٤٩٤\١(ُ, امل ,رشح املحـــيل عـــىل الورق

 ).٤٨\٣(,رشح الكوكب املنري)٦٣٩\٢(,القواعد البن اللحام١٣ص
 ).٥٩\٧(,املجموع ) ٤٠\٥(البحر ) ٧(
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ً وعبـادة وجبـت مـرة واحـدة ال ,الناجزة وهي الزكاة فـا لفـور مفهـوم يف مقـصود الـرشع ٌ
 وإنـام ,)١(مستغرقة وال متعلقة بوقت وال حاجة فحمل األمـر فيهـا عـىل االمتثـال املطلـق

ــس ــضاء رمــضان بال ــد ق ــه;نةّيقي ــار وردت في ــروى  و,)٢( آلث ــذي ي  مــن أراد احلــج ": ال
ً فليمـــت إن شـــاء هيوديـــا وإن شـــاء نـــرصانيا" : وحـــديث. )٣(ضـــعيف "فليتعجـــل  ً" 
 ونحن نوافق عىل حتريمـه أو أعتقـد ,خره إىل املوتٌ وحممول عىل أن الذم ملن أ,)٤(ضعيف

 . )٥(  بدليل أهنم أمجعوا أن من متكن من احلج فلم حيج ومات مل حيكم بكفره,عدم وجوبه
 لتفريطه بالتأخري إىل ,ًت عاصيا فالصحيح يمو,إذا أخره بعد االستقرار فامت: فـــرع
 ,)٧( وهو قول ابن أيب هريرة,ال يعيص إال إذا غلب عىل ظنه املوت:  والثاين,)٦(املوت

                                                 
 ).٥٩\٧(املجموع  ) ١(
 ). ٢٢٦\٤(الفتح ) ١٩٣٥)(١٩٥٢(اب من مات وعليه صوم البخاري, كتاب الصوم, ب ) ٢(
هـذا : وقـال)١٦٤٤)(٦١٧\١(, واحلـاكم يف املـستدرك ٤١٧ص) ٢٨٨٣(أبو داود, كتاب احلج, باب اخلروج إىل احلج  ) ٣(

: حـاتم رواه أبو داود بإسناده عن مهران ومهران هذا جمهول قال ابـن أيب ) ٥٦\٧(صحيح اإلسناد ومل خيرجاه قال يف املجموع
 .ال أعرفه إال من هذا احلديث: سئل أبو زرعة عنه فقال 

هذا حديث غريـب ال نعرفـه إال مـن :  وقال٢٠٣ص)٨\٢(الرتمذي, كتاب احلج, باب ما جاء من التغليظ يف ترك احلج ) ٤(
الرجـل يمـوت ومل هذا الوجه, ويف إسناده مقال, هالل بن عبد اهللا جمهول واحلارث ضعيف, وابـن أيب شـيبة, كتـاب احلـج يف 

واليصح من طرقه يشء, وضعف هـذه األحاديـث ): ٢٦٢\١( وقال السبكي يف الفتاوى) ٢٩٢\٣)(١٤٤٧(حيج وهو مورس
هـذا منكـر : , قـال الـذهبي)١٤٢\٢(, ويف املعيار)٢٠٩\٢(قد كفانا مؤنة النظر يف معانيها وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات 

: كـان يكـذب , وقـال ابـن عـدي أحاديثـه بواطـل , وقـال الـدارقطني : أبـو حـاتم عن رشيك , وعامر بن مطر ضـعيف , قـال 
مـن أمكنـه احلـج فلـم حيـج فليمـت إن شـاء : ( ضعيف وله طرق ومل يثبت يشء من ذلك وإنام روى عبد الرمحن بن غـنم قـال 

 ).هيوديا أو نرصانيا 
 ).٦٠\٧(املجموع  ) ٥(
 .٨٠, غنية الفقري ص)٦١\٧(, املجموع )٢٩٧\٣(زيز, الع)٤٩\٤(,البيان)١٦\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 .٨٢, غنية الفقري ص)٦١\٧(, املجموع )٣٠٧\٢(, روضة الطالبني )٢٩٧\٣(العزيز ) ٧(

  
  

 إذا أخره بعد

  االستقرار فامت

  

  

لوكان صحيح 
البدن فلم حيج 
 حتى عضب
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 , يعيصًا ً ومل يقل أحد بأنه الّ ألن الشيخ يعد مقرص,عفى الشيخ دون الشابُي: والثالث
 . )١(وإن غلب عىل ظنه املوت

 .وهبذين األمرين فارق التطوع ,)٢ (ًوال خالف أنه لو أخره عازما عىل تركه عىص
 واألصـح , ولو كان صـحيح البـدن فلـم حيـج حتـى عـضب جـرى فيـه اخلـالف الـسابق

 كـام لـو بلـغ , بـه فهـل جيـب عليـه أن يـستنيب عـىل الفـور أوال:فـإذا قلنـا ,ًالعصيان أيضا
ًمعضوبا? فإن له تأخري االستنابة قطعا فيه وجهان  وإذا ,)٣( يلزمـه عـىل الفـور: أصـحهام,ً

 ألن ;ً يموت عاصيا فاألصح أنه حيكم بعصيانه من السنة األخرية من سني اإلمكـان:قلنا
 .)٤(يب إسحاق  وهو قول أ, إليها جائز//التأخري
 . )٥(من األوىل الستقرار الفرض: والثاين

ٍيموت عاصيا وال يضاف العصيان إىل سنة بعينها: والثالث   ً)٦(. 
 وإن , مل حيكـم, أنه لو كان شهد ومل حيكم بشهادته حتى مات,ومن فوائد احلكم باملعصية

 وإن عصيناه , فإن عصيناه من األخرية مل ينقض,األوىل واألخريةقيض بشهادته بني السنة 
ــيام ــوالن ف ــضه الق ــي نق ــن األوىل فف ــ إذام ــمأن ن ا ب ــا للحك ــان مقارن ــشهود ك ــسق ال , ًف

ٌواستشكل بعـضهم نقـض احلكـم بـه مـن جهـة أنـه خمتلـف فيـه وأنـه بطريـق املتبـني فهـو 
  .)٧(أضعف من الفسق الذي كان صاحبه يعلمه وخيفيه

                                                 
 ).٦١\٧(,املجموع )٢٩٧\٣(, العزيز)٤٩\٤(البيان ) ١(
 .١١٦, اإليضاح وحاشيتة ص)٢٩٧\٣(العزيز ) ٢(
 ).٦٢\٧(,املجموع )٣٠٧\٢( الطالبني ,روضة)٢٩٧\٣(,العزيز)١٦٢\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 .٨٠, غنية الفقري ص)٦٢\٧(,املجموع )٣٠٨\٢(, روضة الطالبني )٢٩٧\٣(, العزيز)٤٩\٤(البيان ) ٤(
 .٨١, غنية الفقري ص)٦٢\٧(,املجموع )٣٠٨\٢(, روضة الطالبني )٢٩٧\٣(العزيز ) ٥(
 .٨١, غنية الفقري ص)٦٢\٧(جموع ,امل)٣٠٨\٢(, روضة الطالبني )٢٩٧\٣(, العزيز)٤٩\٤(البيان ) ٦(
 .٨١, غنية الفقري ص)٦١\٧(,املجموع )٣٠٨\٢(, روضة الطالبني )٢٩٧\٣(, العزيز)٤٩\٤(البيان ) ٧(

  

  

لوكان صحيح 
البدن فلم حيج 
 حتى عضب
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 , احلج فعىل القول بأنه ال يعيص يصح إطالق القول بجوازهريإذا سئلت عن تأخ: رعفـــ
 :وعىل املذهب لك جوابان 

 . هو جائز برشط سالمة العاقبة : وهو أن تقول,إمجايل: أحدمها
صحيح التأخري جـائز فـيام  وهو ال, عىل قول أيب إسحاق : وهو أن تقول,تفصييل:  والثاين

ٍ فإنام يتحقق اجلـواز يف سـنة إذا ,ٍ ألن كل سنة حتتمل أن تكون األخرية;قبل السنة األخرية
 :ني يقـولتوعىل قول من يسند املعـصية إىل أول الـس .انقىض زمن اإلمكان يف التي بعدها

 .)١(ًفإن مل حيج تبينا أنه مل يكن جائزا, التأخري جائز إن حج قبل موته
 فإن اسـتناب فحـج النائـب فـشفي مل ,ٌ من به علة يرجى زواهلا ليس له أن يستنيب:ـــرع ف

: املـصنف  قـال,)٣( هكـذا أطلقـوا, ال جيزيـه: أظهرمهـا, وإن مات فقـوالن,)٢( ًجيزيه قطعا
ٍ فلو مات فيه بسبب عارض قتـل,أن مرادهم إذا مات بذلك املرض الظاهر( ٍ أو لـسعة أو ٍ

ولـو . )٤() ألنـا مل نتبـني أن املـرض غـري مرجـو الـزوال;ًوال واحـداً ه قـٍهدم ونحوه مل جيـز
ولو كان غري مرجـو الـزوال مـن [ , القوالنىتفاحش ذلك املرض وصار غري مرجو جر

وينبغـي أن جيـيء فيـه (:  قـال املـصنف,)٥( ]غريه بقول مـسلمني عـدلني مـن أهـل اخلـربة
ــيمم يف اشــرتاط العــدد ويمكــن أن نفــرق بــسهولة أمــر (:  قــال,)اخلــالف الــسابق يف الت

 .)٦()التيمم
 زوالـه فلـو اسـتناب ى ألنه يرجـ,ولو وجب عليه احلج فجن فليس للويل أن يستنيب عنه

وتبعـه , )أن يكون عىل القولني يف مرجو الزوال(:  قال ابن الصباغ ,عنه فامت قبل اإلفاقة
                                                 

 .٨٥غنية الفقري ص ) ١(
 ) ٦٥\٧(,املجموع )٢٨٩\٢(روضة الطالبني ) ٢(
 .١١٣ حاشيته ص, اإليضاح)٦٥\٧(, املجموع )٢٨٩\٢(,روضة الطالبني )١٣٨\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 ).٦٥\٧(املجموع  ) ٤(
 ).٦٦\٧(, كام يف املجموع ....)ويعرف كونه غري: (العبارة فيها سقط, والعبارة الصواب ) ٥(
  ).٦٦ ,٦٥(\٧(املجموع  ) ٦(

  

  

رشوط جواز 
 تأخري احلج

  

  
  
  
  
  
  

اليستنيب من به 
 عله يرجى زواهلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

 لو وجب

عليه احلج ثم 
 جن 
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 .) ١(األصحاب
 وإن تبني ما لو علم ,ً إذا مل يكن للويل أن يستنيب ظاهرا فاإلجارة فاسدة:ولك أن تقول

 , جيزئ: فإن قلنا يف الصور الثالث;لكانت صحيحة بخالف من استأجر عن نفسه
  أن احلج يقع عن تطوع:استحق األجري املسمى وإال فاألصح عند الغزايل 

 فعـىل هـذا يـستحق األجـري ,ً هذا عذرا يف وقوع التطوع قبل الفرض ويكون,)٢(املستأجر
 ,)٣(ً ال يقع عنه أصال: واألصح عند اجلمهور,املسمى عىل األصح وأجرة املثل عىل الثاين
:  والثـاين, ألن املستأجر مل ينتفع هبا; ال: أظهرمها,فعىل هذا هل يستحق أجرة? فيه قوالن

 ألن العقـد ;عنـد املـصنف أجـرة املثـل: أصحهام,ان وجهه وعىل هذا فيام يستحق,يستحق
 .)٤( ألن العقد مل يبطل;املسمى:  والثاين,تغري عام عقد عليه
ٍ وحينئـذ , العقـد// إن مقتىض عـدم وقوعـه عـن املـستأجر يتبـني بطـالن: ولك أن تقول

 وسـيأيت أن األظهـر عـنهم , ال يصح:ينبغي أن يكون كام إذا استناب يف حج التطوع وقلنا
 والقياس يف املسألتني عدم االستحقاق لفساد اإلجـارة وعـدم حـصول ,يها االستحقاقف

  .)٥(ض املستأجرغر
إن من يرجى زوال عذره إذا استناب وحج النائب بعد موته (: قال املاوردي :فـــرع

ًجيزئ قوال واحدا ت يف زمان تصح فيه  لوقوعه بعد املو, وال جيري فيه القوالن,ً
  .)٦()النيابة
  .)١(ٍجتوز نيابة الرجل واملرأة عن كل من الرجل واملرأة:فـــرع

                                                 
 ).٦٦\٧(املجموع  ) ١(
 .٦٩,غنية الفقري ص)٥٩\٢(الوسيط  ) ٢(
 .٦٩, غنية الفقري ص)٦٦\٧(املجموع  ) ٣(
 .٧٠, غنية الفقري ص)٦٦\٧(املجموع  ) ٤(
 .٧٠غنية الفقري ص ) ٥(
 ).٦٥\٧(,املجموع )٢٠٧\١(احلاوي  ) ٦(
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نيابة الرجل 

ٍرأة عن كل وامل
من الرجل 

  واملرأة
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 ومجيع ما ذكرناه فيها واحد , حجة اإلسالم والقضاء والنذر يف االستنابةحكم: فـــرع
 .)٢(بال خالف عندنا 

 ,)٥(وأبـو ثـور, )٤( وجوز أبـو حنيفـة ,)٣(ٍوال جيوز للقادر أن يستنيب يف فرض وال تطوع
 ومـن الـوارث عـن ,ويف االستنابة يف التطوع من املعضوب عن نفسه.استنابته يف التطوع 

 ,)٨(  وأبـو حنيفـة,)٧( وبـه قـال مالـك ,)٦(ز اجلـوا: أظهرمها عنـد األكثـرين, قوالن,امليت
رشح ( ونقــل يف ,)١١()الروضــة( واملــصنف يف ,)١٠( هكــذا أطلــق الرافعــي , م)٩( وأمحــد
 و آخرين نقلوا اتفاق األصحاب عـىل  , والقايض أبا الطيب, أن الشيخ أبا حامد)املهذب

ٍ والقـوالن يف ميـت أوىص بـه أو معـضوب ,)١٢(أنه ال جيوز عن امليـت الـذي مل يـوص بـه ٍ
 ,إذا مـات الرجـل(: قـال للمحـاميل )التجريـد(وكـذا رأيتـه يف ) ١٣(تأجر من حيـج عنـهاس

                                                                                                                                               
وال خـالف يف جـواز حـج الرجـل عـن املـرأة : , قـال ابـن بطـال)٧٧\٤(, ويف فتح البـاري)٢٧\٥(,املغني)٢٥\٥(البحر ) ١(

هـذه : (قـال ابـن قدامـة , إال احلسن بـن صـالحواملرأة عن الرجل ومل خيالف يف جواز حج الرجل عن املرأة واملرأة عن الرجل 
 .١٧٣, غنية الفقري ص)٢٧\٥(املغني). غفلة عن ظاهر السنة

 ).٦٤\٧(, املجموع )٢٨٨\٢(, روضة الطالبني)٢٣\٥(البحر ) ٢(
 .  الفرض, و ذكر أن ابن املنذر نقل اإلمجاع عىل أنه ال جيوز للقادر أن يستنيب يف)٧٩\٤(, فتح الباري )٦٤\٧(املجموع  ) ٣(
 ).٣٩٠\٣(, اإلرشاف )٢٧٧\١(,املسالك يف املناسك)١٥٢\٤(املبسوط  ) ٤(
 ).٦٤\٧(,املجموع )٣٩٠\٣(اإلرشاف  ) ٥(
, )٦٤\٧(,املجمـوع )٢٨٨\٢(, روضـة الطـالبني)٣٠١\٣(,العزيـز)٥٣\٤(, البيان )٢١\٥(,البحر)٣٩٠\٣(اإلرشاف  ) ٦(

ألن األصل يف عبادات األبدان أال تدخلها النيابةوقد خرج :  البحر, قال يف١٣٣, غنية الفقري ص١١٢اإليضاح وحاشيته ص
 . احلج املفروض منها بالسنة فبقي التطوع عىل األصل

 ).٢٣٣\١(, جواهر اإلكليل )٢٣٤\١(,بداية املجتهد )٣١٥\١(التفريع  ) ٧(
 ).٦٤\٧(, املجموع )٢٧٩\١(, املسالك يف املناسك )٤٢٦\١(حتفة الفقهاء  ) ٨(
 ). ٣٩٧\٢(,كشاف القناع)٢٧\٠٥(ملغنيا ) ٩(
 .١٣٣, غنية الفقري ص)٣٠١\٣(العزيز  ) ١٠(
 .١٣٤, غنية الفقري ص)٢٨٩\٢(روضة الطالبني ) ١١(
 .١٣٤, غنية الفقري ص)٦٤\٧(املجموع ) ١٢(
 .١٣٤ألنه ملا دخلت النيابة يف فرضها كذلك يف نفلها كالزكاة, غنية الفقري ص: , وقال)٢٢\٥(البحر ) ١٣(
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,  فلـيس لورثتـه أن حيجـوا عنـه,ً وال أوىص أن حيج عنه تطوعـا, واجب,وليس عليه حج
يف  وإذا كـان هـذا كـالم املحـاميل , انتهـى)يـأذن والقـادر عـىل احلـجوكذا املعضوب إذا مل 

 .)١(الورثة فام ظنك باألجنبي
 عنه طريقان اجحجولو مل يكن امليت حج وال وجب عليه لعدم االستطاعة ففي جواز اإل

 ومن علل بام سبق حيمل هـذا اإلطـالق ,القطع باجلواز:  والثاين , طرد القولني:أحدمها ,
 والـوارث ,القـوالن يف حـج الـوارثالبن الرفعـة )٣ ()الكفاية(ويف  )٢( أوىص  إذاعىل ما

 فلـو ,)٤( إذا كـان بالوصـية مـا فيحمـل عـىل,عليـه احلـجمن مات ومل جيب ن واألجنبي ع
 .)٥(استأجر للتطوع وجوزناه فلألجري املسمى

ًوجيوز أن يكون األجري يف التطوع عبدا أو صبيا بخالف حجة اإلسالم ويف للعبـد أن . )٦(ً
 .)٧(يؤدي النذر عن نفسه بإذن السيد

 وهـل يـستحق أجـرة , املـسمى ومل يستحق,وإن مل جيوز االستئجار للتطوع وقع احلج عنه
 وإن جهله ففي احلج عن امليـت ال يـستحق بـال خـالف ,املثل? إن علم فساد اإلجارة فال

 , ويف احلـج عـن املعـضوب قـوالن,)٩( ال عىل الويص وال عىل الوارث وال يف الرتكة ,)٨(
                                                 

 .املنع): ٦٤\٧(, والذي يف املجموع عن املحاميل ١٣٥ غنية الفقري ص )١(
 .١٣٥, غنية الفقري ص)٢٨٨\٢(, روضة الطالبني)٣٠١\٣(العزيز  ) ٢(
الكفاية رشح التنبيه , نقل عنه تاج الدين السبكي يف طبقات الشافعية يف مواضع كثرية جدا وذكره يف ترمجة ابـن الرفعـة ,  ) ٣(

 .يف جامعة أم القرىوهو خمطوط حيقق 
 .١٣٦أ, غنية الفقري ص٥٣....١٣,كفاية النبيه ل١١٣اإليضاح وحاشيته ص ) ٤(
 ).٦٥\٧(, املجموع )٢٨٨\٢(روضة الطالبني ) ٥(
 ).١٣٧\٢(, املجموع املذهب )٦٤\٧(,املجموع )٢٨٨\٢(, روضة الطالبني)٣٠١\٣(, العزيز )٢٢\٥(البحر ) ٦(
 ).٣٤\٥(البحر ) ٧(
 .١٣٨, غنية الفقري ص) ٢٨٨\٢(طالبنيروضة ال ) ٨(
فإن أوىص امليت بحجة تطوع وقلنا التدخله النيابة فحج األجري : ًكأن هنا سقطا; وذلك أن صاحب روضة الطالبني قال ) ٩(

 ) ٢٨٨\٢(وقع عن نفسه والأجرة له بالخالف ال عىل الويص وال عىل الوارث وال يف الرتكةروضة الطالبني
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 .)١( وهو مشكل ٌ ملا عرفته يف الفـــرع الذي قبله, يستحق:أظهرمها
 , للميت واملعـضوب, جاز حجتان وثالث وأكثر,إذا جوزنا النيابة يف التطوع : فـــرع      

 .)٢( وغريه)البيان(قاله يف 
املعـضوب (:  يف مسألة الشيخ اهلرم قال )كتاب الصيام(يف  ذكر القايض حسني :فـــرع     

ٍة ينعقد نذره فإن مات وخلف ماال حج عنه ألف حجةإذا نذر ألف حج  والـصحيح ,//ً
ًإذا نذر ألف حجة ينعقد نذره أيضا  وإذا مات فكل ما متكـن منـه ومل حيـج حيـج عنـه بعـد ,ٍ

 أن ىوالفـرق أن املعـضوب نـذره عـىل معنـ, موته وما مل يتمكن منه يف حياته يسقط بموته
ج بنفـسه وهـو ال يمكنـه يف سـنة إال مـرة  والـصحيح نـذر عـىل اعتقـاد احلـ,حيج عنه غريه

 .)٣( يسقط: والثاين, أن حجه فذاك وإال حج عنه بعد موته, فقلنا ما يتمكن منه,واحدة
ًأمهـل املـصنف فـصال كـامال يف االسـتئجار عـىل احلـج: فـــرع :  قـال األصـحاب,ً

 .)٤() بأن يقول حج عني وأعطيك نفقتك, عليه وجيوز بالرزق,جيوز االستئجار(
 قالـه , ومـا ذكرنـاه مـن جـواز الـرزق بالنفقـة,)٥(ولو أسـتأجر بالنفقـة مل يـصح جلهالتهـا 

ولو قـال رجـل حـج عـن (: )األم( ورأيت يف ,)٦( واملصنف, والرافعي,)العدة(صاحب 
 ألن هـذه أجـرة غـري ; هـذا غـري جـائز,مل يـدفعها دفـع إليـه النفقـة أو,بنفقتـك امليت فالن

ً وسواء كان املستأجر وارثـا, وله أجرة مثله,معلومة فإن حج أجزأت عنه  أو غـري وارث ,ٌ
 ).١ ()األم( هذا لفظ )٧()أوىص بذلك امليت أو مل يوص به

                                                 
 ).٢٨٨\٢(روضة الطالبني ) ١(
 .١٣٨, غنية الفقري ص)٦٤\٧(, املجموع )٥٣\٤(البيان ) ٢(
 .١٢٦, غنية الفقري ص)٤٢٠\٣(, النجم الوهاج )٣٧٩\١(هداية السالك  ) ٣(
 ).٦٩\٧(, املجموع )٢٩٢\٢(روضة الطالبني  ) ٤(
 ).٦٩\٧(,املجموع )٣٠٨\٣(, العزيز)٩٣٩\٢(احلاوي  ) ٥(
 ).٦٩\٧(, املجموع)٣٠٨\٣(العزيز ) ٦(
 .٢٠٦, غنية الفقري ص)٣٢١\٣(األم ) ٧(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

املعضوب إذا 
نذر ألف 

  .حجة

  
  

  أ\\٧٨
 



  
١٧٢ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  فحج عن,أنفق منه وحج عن فالن: ً ودفع إليه ماال فقال,وإن مل يؤاجر(: )اإلمالء( ويف 
 ,وهذان النصان ينازعان يف جواز ذلك). ٢ ()جارة فاسدةإ ألن هذه , فله أجرة مثله,فالن

 .)٣( وعن قواعد املذهب,وجتويزه بعيد عن القياس
مـن حـج عنـي فلـه مائـة :  فلـو قـال املعـضوب,)٥( عىل األصح)٤(وجيوز باجلعالة :فـــرع 

 أهنـا : والثـاين,ق املسمى ويستح, فاجلعالة صحيحة عىل األصح, فحج عنه إنسان,درهم
. )٦( وللعامـل أجـرة املثـل, ويقع احلج للمعـضوب بـاإلذن,ً لكون العمل معلوما;فاسدة
وكلـت :  كام لو قال, ألنه غري متوجه إىل معني;يفسد اإلذن ويقع احلج عن األجري: وقيل

 .)٨( وهو ضعيف,)٧( ال يصح التوكيل,من أراد بيع داري
 ,ج عني أو أول من حيج عني فله ألف فسمعه اثنان فأحرمـا من ح: وعىل املذهب لو قال
قع حج الثاين عن نفـسه وو,  وله ألف,خر وقع حج األول عن القائلأحدمها عنه بعد اآل

 ولـو كـان العـوض ,)٩( واليشء هلـام, أوشك وقع حجهـام هلـام,ً وإن وقعا معا,واليشء له
 , أو رشط فاسـدين,ة بعـوض أو فـسدت اإلجـار, من حج عني فله عبد:ًجمهوال بأن قال

                                                                                                                                               
 .٢٠٦غنية الفقري ص ) ١(
 .٢٠٦غنية الفقري ص ) ٢(
 ., وفيه بحث جيد حتقيق للمسألة٢٠٦غنية الفقري ص ) ٣(
 ).٥٣٧\١(, املهذب )٦١٧\٣(مغني املحتاج . التزام عوض معلوم عىل عمل معني أو جمهول عرس عمله: اجلعالة ) ٤(
, غنيــة الفقــري )٧١\٧(, املجمــوع)٢٩٢\٢(, روضــة الطــالبني )٥٩٦\٢(,الوســيط)٤٠٨\٧(البيــان ,)٢٢١\١(احلــاوي ) ٥(

 .٢٠٠ص
,روضــــــة )٧١\٧(, املجمــــــوع)٥٩٦\٢(,الوســــــيط)٤٠٨\٧(,البيــــــان )٥٣٨\١(, املهــــــذب)٩٣٩\٢(احلــــــاوي  ) ٦(

 .٢٠٠, غنية الفقري ص)١٩٣\٢(الطالبني
, غنية الفقري )٧١\٧(, املجموع)٥٣٢\٣(, روضة الطالبني )٣١٢\٣(,العزيز)٥٩٦\٢(,الوسيط)٣٨٩\٤(هناية املطلب  ) ٧(

  .٢٠١ص
 .٢٠١غنية الفقري ص ) ٨(
 .٢٠١, غنية الفقري ص)٧٢, ٧١\٧(,املجموع)٥٩٦\٢(الوسيط  ) ٩(

 االستئجار 
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  . )١( لصحة اإلذن;وقع احلج عن القائل بأجرة املثل بال خالف
ً االستئجار تارة عىل العني وتارة عىل الذمة:فـــرع   اسـتأجرتك أن يقول : مثال األول,)٢(ً

 , جزموا به هنا,ً فإن مل يقل بنفسك فهي إجارة عني أيضا,لتحج عني أو عن ميتي بنفسك
 ألزمـت ذمتـك : ومثـال الثـاين,ًنظريه يف بـاب اإلجـارة وجهـا أهنـا إجـارة ذمـةوذكروا يف 

 ففـي ,)٥( العمل وقد ال يعـني)٤( ]فيه زمان[ وكل من النوعني قد يعني ,)٣(حتصيل احلج 
ً مقـدورا  منهـا جـاز إذا كـان اخلـروج واحلـج فـيام بقـي,ألوىلاإجارة العني إن عينا الـسنة 

 وإن )٧( مل يـصح العقـد, أو ضـيق املـدة, أو خـوف طريـق,كن ملرضم فلو مل ي,)٦(لألجري
 فال يرض , مل يصح العقد إال أن تكون املسافة بعيدة ال تقطع يف سنة,عينا غري السنة األوىل

 وإن أطلقـا ومل ,)٨( من سني اإلمكان من ذلـك البلـد//التأخري لكن برشط السنة األوىل
 ويف )١٠()جيوز التأخري عنها(: ) التهذيب(  وقال يف,)٩( ومحل عىل األوىل , صحًيعينا سنة

 فـإن أطلـق محـل عـىل األوىل وال يقـدح فيهـا ,)١١(وىل وغريهااألإجارة الذمة جيوز تعيني 

                                                 
 .٢٠٣, غنية الفقري ص)٧٢, ٧١\٧(,املجموع)٣٠٨\٣(العزيز ) ١(
 ) .٧٢, ٧١\٧(,املجموع)٣٠٨\٣(العزيز ) ٢(
 ).٧٢)(٧١\٧(املجموع, )٣٠٩\٣(العزيز ) ٣(
 .مكررة يف النسخة  ) ٤(
 ).٣٠٩\٣(العزيز ) ٥(
 ) .٣٠٩\٣(, العزيز)٩٠٦\٢(احلاوي  ) ٦(
 ) .٣٠٩\٣(, العزيز)٩٠٦\٢(احلاوي  ) ٧(
 . ألن العقود عىل األعيان برشط تأخري التسليم باطل: , وقال يف احلاوي)٣٠٩\٣(,العزيز)٩٠٧\٢(احلاوي  ) ٨(
 . ألن األجل ال يلزم إال برشط: , وقال يف احلاوي)٣٠٩\٣(, العزيز)٥٩٦\٢( الوسيط,)٩٠٧\٢(احلاوي  ) ٩(
 .٢١٤غنية الفقري ص ) ١٠(
 .١٩١, غنية الفقري ص)٣٠٩\٣(,العزيز)٩٠٧\٢(احلاوي  ) ١١(

 اإلستئجار
إما عىل 
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 وال ضيق الوقت إن عـني غـري الـسنة , وال خوف الطريق,مرض األجري إلمكان استنابته
 . )٢(وليس له يف إجارة العني االستنابة.)١(األوىل

 : وإن قـال,أن يـستنيب  جـاز, ألزمت ذمتك حتـصيل حجـة يل:ذمة فإن قالوأما إجارة ال
 ألن الغـرض خيتلـف بـاختالف أعيـان ;)٤()مل جيـز(: )٣( قـال الـصيدالين ,لتحج بنفـسك

 ني ألن الذمــة مــع الــرشط بمعــ,بــبطالن اإلجــارة(:  وقــال, وخطــأه اإلمــام ,)٥(ُاألجــراء
 ,)٧()وهذا إشـكال قـوي (: قال الرافعي ,)٦()كمن أسلم يف ثمرة بستان معني, يتناقضان

, ألنـه لـو ة من جهة ضيق حمال التحصيلَّينيَّالتعيني إنام يناقض الد:  أن يقولصيدالينولل
 قادح يف السلم الذي , وضيق حمال التحصيل ة كبرية صح عند الرافعيعني يف السلم قري

 إىل ًا نظـر,إن هـذا العقـد سـلم: فـإن قـال اإلجارة كذلك?إن  : فلم قلت,رغرال حيتمل ال
 والنظــر إىل املعنــى هنــا ,)٨( انتقــل الكــالم إىل أن املعتــرب صــيغ العقــود أو معانيهــا,املعنــى
وإنـام أردت التنبيـه عـىل أن مـا قالـه , مـن فـساد العقـد وبه يـرتجح مـا قالـه اإلمـام ,أقوى

 وال , ويــشرتط علــم املتعاقــدين بــأعامل احلــج عنــد العقــد,)٩(ًلــه وجــه أيــضاالــصيدالين 
                                                 

 ).٣٠٩\٣(,العزيز)٩٠٨\٢(احلاوي  ) ١(
 ).٣١٠\٣(العزيز ) ٢(
روزي املعروف بالصيدالين أحد أئمـة الـشافعية الكبـار, كـان إمامـا فاضـال هو اإلمام أبو بكر , حممد بن داود بن حممد امل ) ٣(

, طبقــات الــسبكي )٣٨\٢(طبقــات اإلســنوي . هـــ٤٠٧, ت)فــروع ابــن احلــداد(,ورشح)خمتــرص املــزين(فقيهــا حمــدثا, رشح 
)١٤٨\٤.( 
 .١٩٣, غنية الفقري ص)١٠٦\٢(,املنثور )٣١٠\٣(,العزيز)٣٧٠\٤(هناية املطلب  ) ٤(
 .١٩٣, غنية الفقري ص)٣١٠\٣(زيزالع ) ٥(
 .١٩٣, غنية الفقري ص)٣١١\٣(,العزيز)٣٧١\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 .١٩٣, غنية الفقري ص)٣١١\٣(العزيز ) ٧(
إذا عقـد بلفـظ : ومنهـا: ذكر القاعدة ثم ذكـر فروعهـا قـال٣٠٩−٣٠٤,األشباه والنظائر للسيوطي ص)١٠٦\٢(املنثور  ) ٨(

ًال, نظـرا إىل لفـظ : ه معنـى الـسلم وقيـلعـن ا فالـصحيح اعتبـار قـبض األجـرة يف املجلـس ألن ماإلجارة عىل عمـل يف الذمـة
 . اإلجارة

 .١٩٤غنية الفقري ص ) ٩(

  

  

  

  
 

 

يشرتط علم 
املتعاقدين بأعامل 
 احلج عند العقد
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 وحيمـل ,واألظهر أنه ال يشرتط تعيني امليقات الذي حيـرم منـه األجـري. )١(يشرتط ذكرها
 )األم( وهـو الـذي رأيتـه يف ,يـشرتط:  والثاين,)٢(دة الغالبةاعىل ميقات تلك البلدة يف الع

 إىل نيإن كان للبلد طريقان خمتلفا امليقات أو متفـاوت:  وقيل,)٣(جارة عىل احلجيف باب اإل
 اشـرتط , للـشام وذي احلليفـة واجلحفـة, ألهـل العـراقوذات عرق, )٤(ميقاتني كالعقيق

 وإن مل 
 ,)٦(إن كـان االسـتئجار عـن حـي اشـرتط وإال فـال:  وقيـل,)٥(يكن إال ميقات مل يـشرتط

ًيشرتط قوال واحدا: وقيل  ويقـع احلـج , فـسدت اإلجـارة بإمهالـه فإن رشطنا التعيني,)٧(ً
 .)٨(عن املستأجر لوجود اإلذن ويلزمه أجرة املثل

 ولـزم ,ٍ فلو رشط اإلحرام من أول يوم مـن شـوال جـاز,وال يشرتط تعيني زمان اإلحرام
 .)٩(الوفاء به

ًولو أحرم يف أول يوم من شوال وأفسده لزمه يف القضاء أيضا , )١٠( كام يف ميقات املكـان,ٍ

                                                 
 ).٣١١\٣(,العزيز)٩٠٨\٢(احلاوي  ) ١(
 .١٧٩, غنية الفقري ص)٣١١\٣(,العزيز)٥٩٥\٣(,الوسيط )٩٠٨\٢(احلاوي  ) ٢(
حترم عنه من موضـع كـذا ألنـه :حتج عني من بلد كذا حتى يقول:ارة عىل أن يقول وال جتوز اإلج(, ونصه)٣٠٧\٣(األم  ) ٣(

 .١٨٠, غنية الفقري ص)ٍال جيوز اإلحرام من كل موضع فإن مل يقل هذا فاإلجارة جمهولة
اممـة , ّأعقه, منها عقيق عارض الي: ًهو كل مسيل ماء شقه األرض فأهنره ووسعه يسمى عقيقا, ويف ديار العرب : العقيق ) ٤(

 كيـل ١٠٠وعقيق املدينة , وعقيق الطائف, وهو املراد هنا, ويسمى عقيق عشرية وهو كثري اآلبار وبه زراعة, وهـو عـىل قرابـة 
 . ٢١٤, معجم املعامل اجلغرافية ص)٩٥٢\٢(مراصد االطالع . من مكة 

 .١٨٠, غنية الفقري ص)٧١\٧(, املجموع )٢٩٦\٢(, روضة الطالبني )٣١١\٣(العزيز  ) ٥(
 .١٨٠, غنية الفقري ص)٧١\٧(, املجموع )٢٩٦\٢(, روضة الطالبني )٣١١\٣(العزيز  ) ٦(
 .١٨٠, غنية الفقري ص)٧١\٧(,املجموع )٢٩٦\٢(, روضة الطالبني )٣١١\٣(,العزيز )٩٠٨\٣(احلاوي  ) ٧(
 .١٨٠وهذا ال خالف فيه, غنية الفقري ص: , قال)٧١\٧(, املجموع )٣١١\٣(العزيز  ) ٨(
 .٢٣٦بال خالف , غنية الفقري : , قال)٧١\٧(املجموع  ) ٩(
 .٢٣٦,غنية الفقري ص)٧١\٧(املجموع  ) ١٠(
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 .)١(انت اإلجارة للحج والعمرة فالبد من بيان أنه يفرد أو يقرن أو يتمتعوإن ك
من أول فتجوز وأما إجارة العني . )٢( جيوز تقديم إجارة الذمة عىل وقت اخلروج:فـــرع

  وهل جيوز قبل أشهر احلج?,شوال يف كل مكان ال يمكنه اإلحرام باحلج
 مل تاج إىل تقديم السري عىل أشهر كالعراقحي أو بالد قريبة بحيث ال  ينظر إن كان بمكة

 فإن عقدها يف ;بأن خيرج منه قبل أشهرإال  ال يمكنه أن حيج ةٍوإن كان ببالد بعيد, جيز
 , صح,وقت يمكن اخلروج فيه والسري عىل العادة واالشتغال بأسباب اخلروج

 وليس عليه اخلروج قبل ,//  والتأهب للسفر ينزل منزلة السفر,واالشتغال برشاء الزاد
 ومقتىض كالم ,)٤(وإن عقدها قبل ذلك فمقتىض كالم األكثرين أنه ال جيوز. )٣(الرفقة
ٍإن كان ببلد : وقيل(: قالعن ابن املرزبان  ونقله الدارمي ,)٥( اجلوازالغزايلواإلمام 

ًقريب كبغداد مل جيز وإن كان بعيدا جاز واعرتض  ,حابهذا ملخص كالم األص. )٦()ٍ
 تأملته وتأملت ٍليشء إذا وأنكر ابن الصالح ,)٧(بكالم اجلمهور عىل اإلمام الرافعي 

 . )٨(كالم األصحاب عرفت أن احلق مع الرافعي 
 الذمـة إذا أجـر عـن  ويف,وإذا مل يرشع األجري يف الـسنة األوىل ففـي إجـارة العـني تنفـسخ

 وإن , ثم إن كان املستأجر املعضوب ثبت له اخليار,)٩(السنة املعينة ال ينفسخ عىل األصح

                                                 
 .بال خالف : , قال)٧١\٧(املجموع  ) ١(
 .١٩٤, غنية الفقري ص)٧٢\٧(,املجموع )٣١٠\٣(, العزيز )٩٠٧\٢(احلاوي  ) ٢(
 .١٩٥, غنية الفقري ص)٧٣, ٧٢\٧(املجموع ) ٣(
 .١٩٥, غنية الفقري ص)٧٣, ٧٢\٧(املجموع ) ٤(
 .١٩٥, غنية الفقري ص)٧٣, ٧٢\٧(,املجموع)٣١٠\٣(,العزيز )٥٩٤\٢(الوسيط  ) ٥(
 .١٩٥, غنية الفقري ص)٧٣ ٧٢\٧(املجموع ) ٦(
 .١٩٥, غنية الفقري ص)٧٢\٧(,املجموع)٣١٠\٣(العزيز  ) ٧(
 .١٩٥نية الفقري ص, غ)٧٢\٧(,املجموع)٢٩٤\٢(, روضة الطالبني )٥٩٤\٢(رشح مشكل الوسيط  ) ٨(
 .٢١٣, غنية الفقري ص)٧٣\٧(,املجموع)٣١٤\٣(العزيز  ) ٩(

م إجارة تقدي
 الذمة عىل اخلروج
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كانت عن ميت من ماله فاألصح جتب عىل الويل مراعـاة املـصلحة إن كانـت املـصلحة يف 
لـسنة  اىلإ فـإن مل يفعـل ضـمن وإال تركـه , فـسخ, أو هربـه,الفسخ خلوف إفالس األجري

 .)١(رىاألخ
 , فهـو كاسـتئجار املعـضوب لنفـسه, ولو استأجر إنسان من مال نفسه أن حيج عن امليـت

 . )٢(فله اخليار
القيـاس ثبـوت (:  قـال الرافعـي ,ولو مات املعضوب بعد االستئجار وأخر األجري احلـج

 إذ ال ,الـصحيح املختـار أنـه لـيس لـه الفـسخ(:  وقـال املـصنف,)٣()العيباخليار كالرد ب
 .)٤( )مرياث يف هذه األجرة بخالف الرد بالعيب

  .)٥(ولو قدم األجري عىل السنة املعينة جاز بال خالف 
مـستحقة  ألن الوصـية ;ٍ بامئة فـأخر عـن الـسنة املعينـة فـال فـسخٌ زيدهولو أوىص أن حيج عن

 .) ٦(الرصف إليه

 فـأحرم عـن نفـسه بعمـرة , انتهى األجري إىل امليقات املعني إما بالرشط أو بالـرشع:فـــرع 
 . فله حاالن ,فلام فرغ أحرم عن املستأجر باحلج

 وحيـط مـن األجـرة املـسامة , فيـصح احلـج عـن املـستأجر,ال يعود إىل امليقاتن أ: أحدمها
بلـة أعـامل احلـج وحـدها أم يتـوزع ٌ ويف مقداره خالف مبني عـىل أن األجـرة يف مقا,ٌيشء

 فـإذا , فاملقابـل هـو احلـج مـن امليقـات, فإن خصصنا بـاألعامل,عليها وعىل السري وسيأيت
 وإن , دينارين فيحط ثالثة أمخـاس املـسمىكانت أجرة احلجة من امليقات مخسة ومن مكة

                                                 
 .٢١٧, غنية الفقري ص)٧٤, ٧٣\٧(املجموع ) ١(
 .٢١٦, غنية الفقري ص)٧٤\٧(,املجموع)٢٩٨\٢(, روضة الطالبني )٣١٤\٣(العزيز  ) ٢(
 .٢١٥, غنية الفقري ص)٧٤\٧(,املجموع)٣١٤\٣(العزيز  ) ٣(
 .٢١٥, غنية الفقري ص)٧٤\٧(,املجموع)٢٩٨\٢(بني روضة الطال ) ٤(
 .٢١٨, غنية الفقري ص)٧٤\٧(,املجموع)٢٩٨\٢(, روضة الطالبني )٣١٤\٣(العزيز  ) ٥(
 ).٧٣\٧(املجموع ) ٦(

 انتهى األجري

  إىل امليقات

  املعني

 إما بالرشط أو 
  فأحرم,بالرشع

فلام د عن نفسه بعمرة 
 فرغ أحرم

  عن املستأج

   باحلج
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ال حيـسب لـه : أحـدمها, فقـوالن,)١(و املـذهب وهـ,وزعنا األجـرة عـىل الـسري واألعـامل
ٍ فعىل هذا يوزع عىل حجة تنشأ من البلد وحيـرم ,رض نفسهغ ألنه يرصفها إىل ,املسافة هنا

 واملنـشأة مـن , فإذا كانت أجرة املنشأة من البلد مائـة وحجة تنشأ من مكة,هبا من امليقات
 .حط تسعة أعشار املسمى,  عرشةمكة

 فعـىل هـذا يـوزع , وعرض له العمرة, حتتسب بجواز أن يكون قصد احلج منه:وأظهرمها
فـإذا كانـت , عىل منشأة من البلد إحرامها من امليقات ومنشأة من البلد إحرامها مـن مكـة

 , املـذهب األخـري, فهذه ثالثة أقوال, والثانية تسعني حط عرش املسمى,أجرة األوىل مائة
ً وسنذكر إن شاء اهللا يف غـري صـور االعـتامر خالفـا يف إنـشاء ,ويلزم األجري يف مسألتنا دم

 ,)٢(األجري هل خيري بإخراج الدم حتى ال حيط يشء من األجرة?وذلك اخلالف جييء هنا
 وجيـوز ,فـرع القـول بـاحلط  اخلالف يف قدر املحطوطاً فإذ, وغريه)٣(رصح به ابن عبدان 

 ارتفـق باملجـاوزة حيـث اعتمـر  ألنـه;نجبـارقطـع بعـدم اإلُ بني الصورتني وي//أن يفرق
  .)٤(لنفسه

 : فـإن قلنـا,م بـاحلج منـهِحـرُ في,أن يعود إىل امليقات بعد الفـراغ مـن العمـرة: احلال الثاين
 وزع املسمى عـىل حجـة منـشأة مـن , ومل حيسب السري,األجرة موزعة عىل العمل والسري

 وحيـط بالنـسبة مـن ,ة ومنـشأة مـن امليقـات بغـري قطـع مـساف,البلد إحرامهـا مـن امليقـات
 أو وزعنــا واحتــسبنا املــسافة فيجــب , األجــرة يف مقابلــة العمــل فقــط: وإن قلنــا,املــسمى

 .)٥( وهذا هو املذهب,األجرة كلها
                                                 

 .٢٢١, ٢٢٠, غنية الفقريص)٧٥ ٧٤ \٧(, املجموع )٢٩٨\٢(, روضة الطالبني)٢٤٩\٣(التهذيب  ) ١(
 .٢٢٢, ٢٢١, غنية الفقري ص)٧٥\٧ (, املجموع)٢٤٩\٣(التهذيب  ) ٢(
رشائـط (ًعبد اهللا بن عبدان بن حممد أبو الفضل شيخ مهدان وعاملها ومفتيها صنف كتابا قليل الوجـود سـامه : أبو الفضل ) ٣(

 ).٧٧\٢(,طبقات اإلسنوي)٦٥\٥(طبقات السبكي . هـ٤٣٣ت. , وله اختيارات عجيبة )األحكام
  .٢٢٢, غنية الفقري ص)٧٥\٧(وع ,املجم)٢٩٩\٢(روضة الطالبني ) ٤(
 .٢٢٣, غنية الفقري ص)٧٥\٧(املجموع ). ٢٩٩\٢(روضة الطالبني ) ٥(
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 إن عـاد إليـه وأحـرم منـه فـال دم وال , ثم أحرم باحلج عن املستأجر,ولو جاوزه غري حمرم
 :لل أو حيط يشء من األجـرة? املـذهب وهل ينجرب به اخل,)١(ٌحط وإال لزمه دم باملجاوزة

:  أحـدمها, فإن قلنا باإلنجبار فهـل يعتـرب قيمـة الـدم ويقابلهـا بالتفـاوت? وجهـان,احلط
 وإذا )٢( ألن الرشع حكم بجرب اخللل, ال:فال ينجرب ما زاد عىل قيمة الدم وأصحهام, نعم

مـن امليقـات ة  عىل حج وزعنا املسمى, األجرة يف مقابلة العمل فقط: فإن قلنا,قلنا باحلط
 ة وإن وزعنا عىل العمل والسري وزعنا املسمى عىل حجه من بلد,وحجته من حيث أحرم
وعــىل هــذا يقــل ) ٣( إحرامهــا مــن حيــث أحــرمدة مــن بلــة وحجــ,أحرمهــا مــن امليقــات

يعتـرب الفراسـخ :  وقيـل, مع السهولة واخلـشونة,)٤( واألصح اعتبار الفراسخ ,املحطوط
  .)٥(وحدها 

 فاملذهب أنه , ميقاته مثل املعترب,ٍولو عدل األجري عن طريق امليقات املعترب إىل طريق آخر
 فـإن كـان أقـرب إىل ,ً فإن عينا موضعا آخر,)٦( هذا كله يف امليقات الرشعي ,اليشء عليه

 وإن كـان أبعـد ,)٧(ريد النسك جماوزة امليقات غري حمـرم  فال جيوز مل, فسدت اإلجارةمكة
 لــزم األجــري اإلحــرام منهــا وإن جاوزهــا ففــي وجــوب الــدم وجهــان ,بــأن عينــا الكوفــة

                                                 
 .٢٢٤, غنية الفقري ص)٧٥\٧(,املجموع ) ٣٠٠\٢(روضة الطالبني ) ١(
 .٢٢٤, غنية الفقري ص)٧٥\٧(,املجموع ) ٣٠٠\٢(, روضة الطالبني)٢٤٩\٣(التهذيب  ) ٢(
 .٢٢٤, غنية الفقري ص)٧٥\٧(,املجموع ) ٣٠٠\٢(روضة الطالبني ) ٣(
ًثالثــة أميــال, وامليــل أربعــة أالف ذراع, فالفرســخ إثنــا عــرش ألــف ذراع, والــذراع أربعــة وعــرشون أصــبعا, : الفرســخ ) ٤(

الفرسـخ اثنـا عـرش ألـف ذراع بالـذراع املرسـلة تكـون : واألصبع ست حبات شعري مصفوفة بطـون بعـضها إىل بعـض وقيـل 
سـبعة أالف :  وهي الـذراع اهلاشـمية وهـي ذراع وربـع باملرسـل تـسعة أالف وربـع وسـتامئة ذراع وقـال قـوم بالذراع املساحة

 ). ٣٥\١(خطوة معجم البلدان 
 .٢٢٤, غنية الفقري ص)٧٥\٧(,املجموع ) ٣٠٠\٢(روضة الطالبني ) ٥(
 ).٧٦\٧(, املجموع )٣٠٠\٢(, روضة الطالبني)٣١٨\٣(العزيز ) ٦(
 .١٨١, غنية الفقري ص)٧٦\٧(, املجموع )٣٠١\٢(, روضة الطالبني)٣١٨\٣(العزيز ) ٧(

 لو عدل

  األجري عن

 طريق امليقات 
 املعترب إىل

 طريق آخر 
 ميقاته مثل املعترب
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 : وإن قلنـا, ال يلزمـه حـط قـسط مـن األجـرة: فـإن قلنـا,)١(األصح املنصوص أنه يلزمـه
 فـإن لزمتـه ,وكذا لو لزمه الدم لرتك مأمور كالرمي واملبيت . اخلالفيلزمه ففي اإلنجبار

وإن تـرك . )٢(بفعل حمظور كاللبس والقلـم مل حيـط يشء بـال خـالف لعـدم نقـص العمـل
 ألنـه ال دم ,ًنسكا ال دم فيه كاملبيت وطواف الوداع إذا قلنـا ال دم فـيهام حـط بـال خـالف

 ,)٤(ُنجبـار اخلـالف ويف اال,فـأخره لزمـه دم ,ولو رشط اإلحـرام أول شـوال.)٣(ينجرب به
ًوكــذا لــورشط أن حيــج ماشــيا فحــج راكبــا   هكــذا نقلــت املــسألتان عــن القــايض حــسني ,ً

ام كـ ويشبه أن تكونا مفـــرعتني عىل أن امليقات املرشوط كالرشعي وإال فال يلزم الدم.)٥(
ً احلج راكبا أفـضل فقـد زادخـريا:إن قلنا(:  وقال املتويل ,)٦(يف مسألة تعيني الكوفة ً( )٧(, 

ولـو قـدم األجـري اإلحـرام عـىل .)٨( )ألصـحاهـو وهذا الذي قاله املتـويل (: قال املصنف
 .)١٠( )٩( ]ًرياخ[املكان الواجب فقد زاد 

:  والثاين, عىل املستأجر:أصحهام:  ففي دم القران وجهان, استأجره للقران فقرن:فـــرع
 .)١١(اإلجارة//جر فسدت فعىل األول لو رشطاه عىل املستأ,عىل األجري

                                                 
 ).٧٦\٧(, املجموع )٣٠١\٢(, روضة الطالبني)٣١٨\٣(العزيز ) ١(
 ).٧٦\٧(, املجموع )٣٠١\٢(, روضة الطالبني)٣١٨\٣(العزيز ) ٢(
 ).٧٦\٧(, املجموع )٣٠١\٢(,روضة الطالبني)٣١٨\٣(العزيز ) ٣(
 ).٧٦\٧(, املجموع )٣٠١\٢(لطالبني,روضة ا)٣١٨\٣(العزيز ) ٤(
 ).٧٦\٧(, املجموع )٣٠١\٢(,روضة الطالبني)٣١٨\٣(, العزيز)٢٨٩\٥(البحر ) ٥(
 ) .٧٥\٧(, املجموع )٣٠١\٢(, روضة الطالبني)٣١٨\٣(العزيز ) ٦(
 ).٧٦\٧(,املجموع )١٣٦\١(التتمة  ) ٧(
 ).٧٥\٧(املجموع ) ٨(
 .غري موجودة يف األصل ) ٩(
 .٢٢٥, غنية الفقري ص)٧٥\٧(, املجموع )٢٩٨\٢(,روضة الطالبني)٩١١\٢(احلاوي ) ١٠(
ألنـه ): ٣١٨\٣(وقال يف العزيـز.,)٢٩٨\٢(,روضة الطالبني)٧٥\٧(, املجموع )٢٤٩\٣(,التهذيب )١٣٤\١(التتمة  ) ١١(

ة وبيع املجهول فاسـد, مجع بني اإلجارة وبيع املجهول كأن يشرتي الشاة منه وهي غري معينة وال موصوفة,واجلمع بني اإلجار
 .٢٤٥غنية الفقري ص
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 ينبغـي أن يكـون يف  عـىل األجـري; ألن بعـض الـصومًفلو كـان املـستأجر معـرسا فالـصوم
هو كالعاجز عن (: وقال املتويل . )١( قاله البغوي , يف احلج هو األجريام والذي منه,احلج

  .)٣(وعىل الوجيهن يستحق األجرة بكامهلا) ٢()ًاهلدي والصوم مجيعا
 فـإن كانـت اإلجـارة عـىل العـني لزمـه أن يـرد مـن , فحج ثم اعتمر,وإن عدل إىل اإلفراد
 وال , فإن عاد إىل امليقات للعمرة فاليشء عليه, وإن كانت يف الذمة,األجرة حصة العمرة

 ويف االنجبار اخلالف , وإن مل يعد فعىل األجري دم ملجاوزته امليقات للعمرة,تأجرعىل املس
ٍكانت إجارة عني مل يقـع احلـج عـن  إىل أنه إن وإن عدل إىل التمتع أشار املتويل ,)٤(السابق

 وإن كانـت عـىل الذمـة فـإن , وهو قياس مـا تقـدم, الوقت املعنياملستأجر لوقوعه يف غري
ال يكـون :  أحـدمها, وإال فوجهـان,عاد إىل امليقات للحج فاليشء عليه والعىل املستأجر

 : وأصـحهام, ويف كون الدم عىل األجري أو عىل املستأجر الوجهان,ًخمالفا لتقارب اجلهتني
 وذكـر أصـحاب الـشيخ أيب , احلـط اخلـالف  ويف, فيجب الـدم عـىل األجـري,ًجيعل خمالفا

ألن ,  وعـىل املـستأجر دم آخـر, أنه جيب عىل األجري دم لرتكه اإلحرام من امليقات:حامد 
 .)٥(وغريه واستبعده ابن الصباغ ,القران الذي أمر يتضمنه

 فـإن قـدم العمـرة , وإن أفـرد, فكام لو أمره بالقران فقـرن,استأجره للتمتع فامتثل :فـــرع
 فإن كانت إجارة عـني انفـسخت , وإن أخر العمرة,ًوعاد للحج إىل امليقات فقد زاد خريا
 ملعـاد إىل امليقـات للعمـرة و وإن كانـت عـىل الذمـة ,يف العمرة فريد حـصتها مـن املـسمى

 ألنه ,)٦( نص عليه,ً وإن قرن فقد زاد خريا, ويف احلط اخلالف,ٌ وإال فعليه دم,يلزمه يشء
                                                 

 ٠ومل أجده يف التهذيب يف ا لنسخة التي بني يدي. ,)٣٠١\٢(, روضة الطالبني )٧٧\٧(املجموع ) ١(
 .٢٤٥, غنية الفقري ص)٧٧\٧(,املجموع)٣١٩\٣(,العزيز)١٣٤\١(التتمة  ) ٢(
 ).٧٧\٧(املجموع  ) ٣(
 . ٢٤٦, غنية الفقري ص)٧٧\٧(ع,املجمو)٣١٩\٣(,العزيز)١٣٣\١(التتمة  ) ٤(
 .٢٤٨, ٢٤٧, غنية الفقري ص)٧٧\٧(,املجموع)١٣٣\١(التتمة  ) ٥(
 .٢٥٠, ٢٤٩, غنية الفقري ص)٧٧\٧(,املجموع)٣٠٧\٣(األم  ) ٦(
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وإال ففـي حـط  , ثم إن عدد األفعال للنسكني فال يشء عليـه,أحرم بالنسكني من امليقات
جر أوكذا الوجهان يف أن الدم عـىل املـست, األفعال وجهانيف تصاره خيشء من األجرة ال

 .)١(أو عىل األجري
فـإن كانـت , وإن قـرن ,م اإلفـراد فـأفرد فـذاك ّ فـإن قـد,استأجره لإلفراد فامتثـل : فـــرع

ٌاإلجارة عىل العني فـالعمرة واقعـة يف غـري وقتهـا فكـام لـو اسـتأجره للحـج وحـده فقـرن 
 وإن كانت يف الذمة وقعا عن املستأجر , واألصح فيه وقوع النسكني عن األجري,وسيأيت 

 فـإن كانـت اإلجـارة , فـإن متتـع, )٢(? فيه اخلـالفنجرب أو يّطُوهل حي,م وعىل األجري الد
 أو كانت , وقد أمره بتأخري العمرة فريد حصتها من األجرة وإن أمره بتقديمها,عىل العني

 ويف احلـط , ولـزم األجـري دم إن مل يعـد للحـج إىل امليقـات,عىل الذمة وقعا عـن املـستأجر
 أو متتع وقـع ,ًفإن كان ميتا فقرن األجري, )٣(ًحجوج عنه حيا هذا كله إذا كان امل,اخلالف 

 ويقع من األجنبـي عـن فرضـه , ألن امليت ال يفتقر إىل إذنه,النسكان عن امليت بكل حال
 وأمـا كونـه عـن , وهو صـحيح يف الوقـوع يف الفـرض,)٥( هكذا قالوه,)٤( ]إذنه[من غري 

 // وإذا جوزنا,وع باألجرة أو بالقسط وفائدة ذلك الرج,جهة اإلجارة فيظهر أنه كاحلي
ًالنيابــة يف حــج التطــوع واســتؤجر لــه عــن امليــت يظهــر أيــضا أن حكمــه حكــم احلــي يف 

 فقرن أو ,عت أو قرنت فقد أحسنتت وإن مت, حج عني: ولو قال احلي لألجري,)٦(الوقوع
ة  ولـو اسـتؤجر للحـج فـاعتمر أو للعمـر,متتع وقع النـسكان عـن القائـل بمقتـىض اإلذن

                                                 
 .٢٥٢, ٢٥١, غنية الفقري ص)٧٧\٧(, املجموع)٩٣٢\٢(احلاوي  ) ١(
 .٢٥٢, غنية الفقري ص)٧٨\٧(,املجموع)٣٠٣\٢(روضة الطالبني ) ٢(
 .كام هو يف املجموع .٢٥٢, غنية الفقري ص)٧٨\٧(,املجموع) ٣٠٣\٢(روضة الطالبني ) ٣(
 يف األصل فراغ, والسياق يقتيض إثباهتا ) ٤(
 .٢٥٢, غنية الفقري ص)٧٨\٧(املجموع ) ٥(
 .٢٥٣, ٢٥٢غنية الفقري ص ) ٦(
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 وال أجـرة , وإن كان عن حـي وقـع لألجـري, فإن كان عن فرض ميت وقع للميت,فحج
 .)١(يف احلالني

ٍ ألنه إنام استؤجر عىل حج صحيح فيلزمه ; وانقلب له,جامع األجري فسد حجه: فـــرع ٍ
ألن العبادة ; أنه ال ينقلب وال قضاء:ٌوحكي قول. )٢( وامليض يف فاسدة والقضاء,الكفارة

 .)٤(ًأيضا وحكي هذا عن املزين ,)٣( فال تفسد بفعل غريهللمستأجر
 وإن كانـت عـىل ,)٥(ٍ إن كانت أجرة عني انفـسخت والقـضاء عـن األجـري, فعىل املشهور
 ; األول: أصحهام; وهل يقع القضاء عن األجري أو املستأجر? وجهان,)٦(الذمة مل ينفسخ

 القضاء حجـة أخـرى للمـستأجر فيقـيض عـن ى فعىل هذا يلزمه سو,ألن األداء وقع عنه
 وإذا مل , أو يستنيب من حيج عنه يف تلك السنة,ٍ ثم حيج عن املستأجر يف سنة أخرى,نفسه

 وقـد , وفيام كانت اإلجارة من مال امليت يفعل الـويل األصـلح,ينفسخ فللمستأجر اخليار
 .)٧(سبق نظريه

ًثم رصف اإلحرام إىل نفسه ظنـا منـه أنـه ينـرصف وأتـم احلـج أحرم عن املستأجر : فـــرع
 : أظهرمهــا,ألجــرة قــوالنا ويف اســتحقاق األخــري , فــاحلج للمــستأجر,عــىل هــذا الظــن

                                                 
 .٢٥٥, ٢٥٤, غنية الفقري ص)٧٨\٧(, املجموع)٣٠٣\٢(روضة الطالبني ) ١(
 .٢٦٦, غنية الفقري ص)٧٩\٧(, املجموع)٣٠٣\٢(, روضة الطالبني)٣٢١\٣(العزيز ) ٢(
 .٢٦٦, غنية الفقري ص)٢٤٥\٢(,املجموع املذهب )٣٠٣\٢(,روضة الطالبني)٧٨\٧(,املجموع)٣٢١\٣(العزيز ) ٣(
 يف املسائل املنثـورة, , حكي عن املزين)٣٠٣\٢(, روضة الطالبني)٧٨\٧(, املجموع)٣٢١\٣(, العزيز)٩٣١\٢(احلاوي  ) ٤(

 . ٢٦٧غنية الفقري ص
 .٢٦٧, غنية الفقري ص)٩٣١\٢(احلاوي  ) ٥(
 .٢٦٧ألن العقود املستقرة بالتأخري ال تبطل بالتأخري, غنية الفقري ص: , قال)٩٣١\٢(احلاوي  ) ٦(
, غنيـة الفقـري )٧٩\٧(, املجمـوع)٣٠٣\٢(,روضـة الطـالبني)٣٢٢\٣(, العزيـز)٢٤٩\٣(, التهذيب )٩٣١\٢(احلاوي  ) ٧(

 .٢٦٨, ٢٦٧ص
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ولـو أسـتأجره ليبنـي لـه , )١( أجـرة املثـل:قيـلح, االستحقاق فيستحق املسمى عىل األص
ق بينـه وبـني احلـج عـىل أحـد الفـروً اسـتحق األجـرة قطعـا , لنفـسهاً ظانا أهناحائطا فبناه

ونظـري مـسألتنا إذا جحـد . )٢( وخـالف , ويف احلـج جـاز, وال خـالف,القولني أنه مل جيـز
 : وفيها القوالن قـال اإلمـام , ثم رده,الصباغ الثوب املستأجر عىل صبغه ثم صبغه لنفسه

 .)٣() يف مسألتنا مبنيان عليهانيالقولإن (
 ال : فهـل جيـوز البنـاء عـىل حجـه? قـوالن اجلديـد,مات احلاج عن نفسه يف أثنائـه: فـــرع
حجـاج  وجيـب اإل, فعىل اجلديد يبطل مـا أتـى بـه إال يف الثـواب,)٤( جيوز: والقديم,جيوز

طع إال يف هـذه الـسنة مل ً وإن كـان تطوعـا أومل يـست,ً إن كـان فرضـا اسـتقر,عنه مـن تركتـه
 ويقـف , إن مـات وقـد بقـي وقـت اإلحـرام أحـرم النائـب بـاحلج: وعىل القديم,)٥(جيب

 وال بأس بوقـوع إحـرام النائـب داخـل , مل يقف امليت ويأيت بباقي األعامل)٦( ]إن[بعرفة 
 ٍبعمـرة ثـم:  أحـدمها, وإن مل يبق وقت اإلحرام ففيام حيـرم بـه النائـب وجهـان,)٧(امليقات

. )٨(انــه عــن طــواف احلــج وســعيه وجيــرب املبيــت والرمــي بالــدمي فيجز,يســعطــوف وي
 وإنام يمتنع إنشاء اإلحرام بعد أشهر احلـج إذا ,حيرم باحلج ويأيت ببقية األعامل: وأصحهام

ً وعـىل هـذا لـو مـات بـني التحللـني أحـرم النائـب إحرامـا ال حيـرم ,)٩( وهذا يبنـي,ابتدأه
                                                 

بال خالف نص عليه أألصحاب ألن اإلحرام من العقـود الالزمـة روضـة ): ٧٩\٧(,قال يف املجموع)٤٧٠\٤(التهذيب  ) ١(
 .٢٦٥, ٢٦٤, غنية الفقري ص)٣٠٤\٢(الطالبني 

 .٢٦٥فقري ص, غنية ال)٧٩\٧(, املجموع)٣٠٤\٢(, روضة الطالبني )٢٣\٥(,البحر)٣٩١\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 ).٣٠٤\٣(,روضة الطالبني )٧٩\٧(,املجموع)٣٩١\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 ).٧٩\٧(, املجموع)٣٠٤\٢(, روضة الطالبني )٣٢٢\٣(, العزيز)٢٨٠\٥(, البحر)٩٣٦\٢(احلاوي  ) ٤(
 .٢٧٠, ٢٦٩, غنية الفقري ص)٧٩\٧(, املجموع)٣٠٤\٢(, روضة الطالبني )٣٢٢\٣(العزيز ) ٥(
 ).٧٩\٧(والصواب املثبت كام يف املجموع ) وإن (يف األصل ) ٦(
 .٢٧٠غنية الفقري ص. ألنه مبني عىل إحرام قد أنشئ من امليقات  ) ٧(
 .٢٧٠, غنية الفقري ص)٧٩\٧(, املجموع)٣٠٤\٢(, روضة الطالبني )٣٢٢\٣(, العزيز)٢٧٨\٥(البحر ) ٨(
 .٢٧٠, غنية الفقري ص)٨٠ ٧٩\٧(, املجموع)٣٠٥\٢(, روضة الطالبني )٣٢٢\٣(العزيز ) ٩(
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 , فال خالف أنه ال جيـوز البنـاء, فإن مات بعد التحللني,بقي امليت كام لو , والقلم,اللبس
 .)١(// وأوهم بعضهم اخلالف,ألنه يمكن جرب ما بقي بالدم

 فأحد ,عد الرشوع يف األركان وقبل الفراغ منهامات األجري يف أثناء احلج ب: فـــرع
 , يستحق بقدر عمله: وأظهرمها, لعدم حصول املقصود,ًالقولني ال يستحق شيئا

 فعىل األظهر ,)٣(ًيستحق بعده قطعا:  وقيل,)٢(والقوالن سواء مات بعد الوقوف أو قبله
 عند األكثرين :ا أظهرمه, أوعليها مع السري? قوالن,هل تقسط األجرة عىل األعامل فقط

 : وإن قال, قسط عىل العمل, إن قال استأجرتك لتحج (: وقال ابن رسيج ,)٤(الثاين
 لتحج : ومراده بقوله,)٥() ومحل القولني عىل احلالني, قسط عليهام,لتحج من بلد كذا

 وقد , كذا أن تنشئ سفرها من ذلك البلد ال إحرامها وإال احتدت الصورتانمن بلد
 هل خيتص به األجري أو ينال ,استنبطت من فحوى هذا اخلالف أن ثواب قطع املسافة

 وليس , ثم إن كانت اإلجارة عىل العني انفسخت,)٦(املستأجر? وأن فيه األقوال الثالثة
جر أن يستأجر من يبني? فيه القوالن يف جواز  وهل للمستأ,)٧(لورثة األجري البناء

وإن كانت عىل الذمة فإن منعنا البناء فلورثة األجري أن يستأجروا من يستأنف .)٨(البناء
 ,وإن تأخر ثبت اخليار كام سبق,  فإن أمكن يف تلك السنة فذاك ,احلج عن املستأجر له

                                                 
 .٢٧١, غنية الفقري ص)٨٠ ٧٩\٧(, املجموع )٣٠٥\٢(, روضة الطالبني )٣٢٢\٣(العزيز ) ١(
 .٢٧٤, ٢٧٣,غنية الفقري ص)٨١ ٨٠\٧(, املجموع)٣٠٦\٢(,روضة الطالبني )٢٤٩\٣(التهذيب  )٢(
 .٢٧٤, غنية الفقري ص)٨٠\٧(,املجموع ) ٣٠٦\٢(, روضة الطالبني )٢٧٨\٥(, البحر)٢٤٩\٣(التهذيب  ) ٣(
: ( , وفيـه ٢٧٤, غنيـة الفقـري ص)٨٠\٧(,املجمـوع ) ٣٠٦\٢(, روضـة الطـالبني )٢٤٩\٣(, التهذيب )٢٧٩\٥(البحر ) ٤(

 ).ألن للوسائل أحكام املقاصد
 .٢٧٤,غنية الفقري ص)٨٠\٧(,املجموع ) ٢٧٩\٥(,البحر)٩٣٥ ٩٣٤\٢(احلاوي  ) ٥(
 .٢٧٤غنية الفقري ص ) ٦(
 .٢٧٥, غنية الفقري )٨٠\٧(,املجموع ) ٢٤٩\٣(,التهذيب )٩٣٥ ٩٣٤\٢(ي احلاو ) ٧(
 .٢٧٦, غنية الفقري ص)٨٠\٧(املجموع  ) ٨(
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وإن مات بعد . )١( النائب ما سبقوإن جوزنا البناء فلورثة األجري أن يبنوا وفيام حيرم به
 ,)٢(ً فال يستحق شيئا من األجرة عىل الصحيح املنصوص,األخذ يف السري وقبل اإلحرام

 وهو املوافق لتقسيط األجرة عىل ,)٤(يستحق بقسطه: )٣(والصرييف  وقال اإلصطخري
 .)٥( فيه إشكال والقول بعدم االستحقاق مع ذلك,األعامل مع السري
من بلد كذا اسـتحق :  وإن قال, مل يستحق,استأجرتك لتحج: إن قال(: وقال ابن عبدان 

 .)٧( وهو املختار,)٦(  وهو موافق ملا تقدم عن ابن رسيج ,)بقسطه
 فـإن فـات وقتهـا أومل يفـت , وقبل فراغ بـاقي األعـامل,وإن مات بعد الفراغ من األركان

 ,)٨(ً وهـل يـرد شـيئا? فيـه اخلـالف الـسابق, جرب بالدم من مال األجري,ولكن منعنا البناء
عــني انفــسخت فــيام بقــي ورد قــسطه مــن  فــإن كانــت اإلجــارة عــىل ال,وإن جوزنــا البنــاء

وإن كانت عىل الذمة . )٩( ويستأجر املستأجر من يرمي ويبيت وال دم عىل األجري,األجرة
 ألهنـام يـؤتى هبـام بعـد ,استأجر وارث األجـري مـن يرمـي ويبيـت وال حاجـة إىل اإلحـرام

 .)١٠(ً وال يرد شيئا من األجرة, وال يلزم الدم,التحللني

                                                 
 ).٨٠\٧(, املجموع ) ٩٣٥\٢(احلاوي  ) ١(
 ).٨٠\٧(, املجموع ) ٩٣٢\٢(احلاوي  ) ٢(
كتـاب (, )رشح الرسـالة: (ه تـصانيف منهـاًأبو بكر حممد بن عبد اهللا البغدادي الصرييف كان إماما يف الفقه واألصـول ولـ ) ٣(

ـــرشوط ـــل)ال ـــشافعي : , قي ـــد ال ـــاس باألصـــول بع ـــم الن ـــان أعل ــــ٣٣٠ت . ك ـــسبكي . ه ـــات ال ـــات )١٨٦\٣(طبق ,طبق
 ).٣٣\٢(اإلسنوي

 .٢٧٢, غنية الفقري ص)٨١\٧(, املجموع ) ٩٣٣\٢(احلاوي  ) ٤(
 .٢٧٣غنية الفقري ص ) ٥(
 .٢٧٣ة الفقري ص, غني)٨١\٧(, املجموع )٣٢٥\٣(العزيز ) ٦(
 .٢٧٣غنية الفقري ص ) ٧(
 ).٨١\٧(, املجموع )٣٢٥\٣(, العزيز) ٩٣٤\٢(احلاوي  ) ٨(
 .٢٧٧, ٢٧٦, غنية الفقري ص)٨١\٧(, املجموع )٣٢٥\٣(, العزيز) ٩٣٤\٢(احلاوي  ) ٩(
 .٢٧٧, غنية الفقري ص)٨١\٧(, املجموع )٣٢٥\٣(, العزيز)٩٣٤\٢(احلاوي  ) ١٠(
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 , فإن حتلل فاأل صح أن ما أتى به يقع عن املـستأجر,)١(ألجري فله التحللأحرص ا: فـــرع
 ويف ,)٢( وعىل األول هو عـىل املـستأجر, فعىل هذا دم اإلحصار عليه,عن األجري: والثاين

ِاستحقاقه شيئا من األجرة اخلالف املذكور يف املوت وإن أقام عىل إحرامـه حتـى فاتـه ,)٣(ً
 ولـو حـصل , ثم يتحلل بعمـل عمـرة وعليـه دم الفـوات,فساداحلج انقلب إليه كام يف اإل

ــوم ــة,الفــوات بن ــأخر عــن القافل ــه إىل , أو ت ــأيت ب  أو غريمهــا مــن غــري إحــصار انتقــل امل
 وقيـل فيـه اخلـالف املـذكور يف ,)٤( واليشء لألجري عـىل املـذهب,كام يف اإلفساد,األجري
 .)٥( //املوت
وصـورة اجتامعهـا , م عـىل حجـة القـضاءّقدُ, تاحجة اإلسالم يف حق من يتأهل هل: فـــرع

ً وتقـدم أيـضا ,)٦( أيـضا وكذا يف الصبي عـىل مـا سـبق بيانـه,إذا أفسد العبد حجه ثم عتق
ر  فلو اجتمعـت حجـة اإلسـالم والقـضاء والنـذ,)٧( حجة اإلسالم عىل النذر بال خالف

 ,)٨( هكـذا ذكـره الـشيخ أبـو حممـد,قدمت حجة اإلسالم بال خالف ثم القضاء ثم النذر
 فيـه ومل ينقـل ,)١٠()إنـه الـصحيح(:  وقـال الرافعـي ,)٩(أعني تقـديم القـضاء عـىل النـذر

                                                 
, غنيــة الفقــري )٨١\٧(, املجمــوع)٣٠٦\٢(, روضــة الطــالبني )٣٢٥\٣(, العزيــز)٢٨١\٥(, البحــر)٩٣٧\٢(احلــاوي  ) ١(

 .٢٧٩ص
 .٢٧٩, غنية الفقري ص)٨١\٧(, املجموع)٣٠٦\٢(, روضة الطالبني )٣٢٦ ٣٢٥\٣(, العزيز)٢٨١\٥(البحر ) ٢(
 .٢٧٩ة الفقري ص, غني)٨١\٧(, املجموع)٣٠٦\٢(, روضة الطالبني )٣٢٦\٣(, العزيز)٢٨١\٥(البحر ) ٣(
 .٢٧٩, غنية الفقري ص)٨١\٧(, املجموع)٣٠٦\٢(, روضة الطالبني )٣٢٦\٣(, العزيز)٢٨١\٥(البحر ) ٤(
 .٢٧٩, غنية الفقري ص)٨١\٧(, املجموع)٣٠٦\٢(,روضة الطالبني )٣٢٦\٣(, العزيز)٢٨١\٥(البحر ) ٥(
 ).٣٠٨\٢(,روضة الطالبني )١٤٣\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 ).٣٠٨\٢(,روضة الطالبني )١٤٣\٤(طلب هناية امل ) ٧(
ًعبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا اجلويني, كان إماما يف التفسري والفقه واألدب, جمتهـدا يف العبـادة , ورعـا مهيبـا, صـاحب  ) ٨(

ي , طبقـات اإلسـنو)٧٣\٥(طبقات السبكي . هـ٤٦٣, ت)التبرصة( , و)السلسلة(, و)الفروق( , و)التفسري( جد ووقار, له 
)١٦٦\١.( 
 ).١٤٤\٤(هناية املطلب  ) ٩(
 ).٢٩٨\٣(العزيز ) ١٠(

 
 إذا أحرص
  األجري
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ٍخالفا غري احتامل لإلمام  إنـه (:  وقال املـصنف ,)١(ًأقيم وجها يف تقديم القضاء عىل النذرً
ٌشاذ مردود قطع األصـحاب يف كـل الطـرق بخالفـه  فـإن ,ر وفـيام قالـه املـصنف نظـ,)٢()ٌ

ٍجزم فيمن أحرم مطلقا وعليه حجة نذر وحجة قـضاء أنـه يـرصف إىل القايض أبا الطيب  ُ ًٍ
 مـنهام وجـب بإجيابـه عـىل نفـسه ال بالـرشع فهـذا تـرصيح ً ألن كـال;السابق وجوبه مـنهام

إن الرتتيب الذي قاله الشيخ أبـو (:  وقال اإلمام , وهو الذي أشار إليه اإلمام ,ئهامباستوا
 ألنه مل يوجبه عىل ; نعم الصحيح تقديم القضاء كام قاله الرافعي ,)٣()مل يذكره غريهحممد 
أوجبـه  فكان أقوى من النذر الـذي ,ٍ بل الشارع أوجبه عليه بسب صادر من جهته,نفسه

 ,)٤(ومن وجب عليه حجة اإلسالم أو قضاء أو نذر ال جيوز أن حيج عن غريه, عىل نفسه 
 ":  قـال,)٥(لبيـك عـن شـربمة : ً سمع رجال يقـولصىل اهللا عليه وسلم  ملا روي أن النبي

:  قـال,ال: قـال, " ? حججت عن نفـسك" : قال,ٌأخ يل أو قريب يل:  قال" ? من شربمة
 ورواه . وإســناده صــحيح, رواه أبــو داود ,"ثــم حــج عــن شــربمة   حــج عــن نفــسك"

 )هذا إسـناد صـحيح (: قال البيهقي , " هذه عنك ثم حج عن شربمة" ولفظه ,البيهقي 
ٍ بإسناد صحيح)اإلمالء(يف ورواه الشافعي (: قلت  فاجعل هـذه عـن نفـسك " ولفظه ,)ٍ

 ,)١(جيــوز أن حيــج عــن امليــت مــن مل حيــج:  وقــال أبــو ثــور ,)٦("ثــم احجــج عــن شــربمة 
                                                 

 ).٣٠٨\٢(, روضة الطالبني )١٤٤\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).٣٠٩\٢(روضة الطالبني  ) ٢(
 ).١٤٤\٤(هناية املطلب ) ٣(
 ).٣٠٨\٢(, روضة الطالبني )٣٤\٥(, البحر)٢٢١\١(احلاوي ١١٤,اإلقناع ص)٣٩٣\٣(اإلرشاف  ) ٤(
, هتذيب األسامء واللغـات )١٣٦\٢(مة قال يف اإلصابة غري منسوب, مات يف حياة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  شرب  ) ٥(
)٢٤٢\١.( 
, وابن ماجة, كتـاب املناسـك بـاب احلـج عـن امليـت ٢٦٦ص) ١٨١١(أبو داود,كتاب احلج, باب الرجل حيج عن غريه ) ٦(
نهـي عـن أن حيـج عـن امليـت مـن مل حيـج عـن نفـسه والـدليل عـىل أن  وابن خزيمة, كتاب املناسك, باب ال٤٧١ص) ٢٩٠٣(

األخبار التي ذكرت جممله غري مفرسة عىل ما ذكرت إذ ليس يف تلك األخبار أن النبي صىل اهللا عليه وسـلم  سـأل مـن أمـره أن 
مر من قد حج عن نفسه أن حيج ٌحيج عن غريه, هل حج عن نفسه أم ال? هذا اخلرب دال عىل أن النبي صىل اهللا عليه وسلم  إنام أ
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 أو أحرم عـن غـريه وعليـه فرضـه وقـع عـىل ,فلو قدم ما جيب تأخريه.واحلديث يرد عليه
  والعمـرة إذا أو,)٢(الرتتيب املذكور وتلغوا نيته يف التعيني ال يف أصل اإلحرام للحـديث 

ولو استأجر املعضوب أو استؤجر للميـت مـن حيـج عـن .)٣(جبناها كاحلج يف مجيع ذلك
ولـو اسـتأجر .)٤( وقع عن حجة اإلسالم, فنوى األجري النذر,نذره وعليه حجة اإلسالم

ولو نذر من مل حيج . )٥( وقع عن األجري,فنوى احلج عن املستأجر, ًأجريا مل حيج عن نفسه
ل وقع عن حجة اإلسالم وخـرج عـن نـذره ولـيس يف نـذره إال أن حيج يف هذه السنة ففع
 وطريقـه أن ,ولو استؤجر مـن مل حيـج للحـج يف الذمـة جـاز. )٦(تعجيل ما كان له تأخريه

 , وهـي االسـتنابة:هكذا قالوه وسكتوا عن طريق أخرى, حيج عن نفسه ثم عن املستأجر
 وأما قبـل فلـم ,ه عن نفسهوالشك يف جوازها هنا بعد حج, ة يف إجارة الذمة زوهي جائ
 وإجارة العـني باطلـة ,)٧( والذي يظهر جواز ه كام يستأجر الوارث عن مورثه,ًأر فيه نقال
ــه,//وإذا بطلــت ــره, مل يــستحق أجــرة حــج, فــإن ظن  جيــوز يف : وإن علــم وقــال, لتغري

 ويف , وقـع عـن نفـسه, فحـج األجـري,اعتقادي أن حيـج عـن غـريه مـن مل حيـج عـن نفـسه
ستأجر للحج من حـج ومل يعتمـر أو اولو .)٨( تقدم نظائرمها,أجرة املثل قوالناستحقاق 

                                                                                                                                               
خـرب شـربمة ال يثبـت, والبيهقـي, :١١٤قـال ابـن املنـذر يف اإلقنـاع ص) ٣٤٥\٤) (٣٠٣٩. (عن غريه ال من مل حيج عن نفسه

ٍرواه أبـو داود وابـن ماجـه بإسـناد عـىل رشط : ,وقـال ابـن امللقـن)٣٣٦\٤)(٩٦٢(كتاب احلج, باب من ليس له أن حيج غريه
 ) .١٣٦\٢(وصححه يف اإلصابة ) ١٣٦\٢(جالصحيح حتفة املحتا

 ., ومل أقف عليه يف غريه, وكذا قال حمقق غنية الفقري أنه مل يقف عليه١٦٢ذكره يف غنية الفقري ص ) ١(
 .١٦٣, غنية الفقري ص)٣٠٨\٢(,روضة الطالبني )٢٩٨\٣(, العزيز )٩٤٨\٢(احلاوي  ) ٢(
 ) .٣٠٨\٢(ني , روضة الطالب)٢٨٢\٣(, العزيز)٢٣٠\١(احلاوي  ) ٣(
 . ألنه ال جيوز أن يقدم عىل حجة اإلسالم غريها: , وقال)٩٤٨\٢(احلاوي  ) ٤(
 ).٣٠٩\٢(,روضة الطالبني )٢٩٩\٣(, العزيز )٣٦\٥(,البحر )٩٤٨ ٩٤٧\٢(احلاوي  ) ٥(
 ).٣٠٩\٢(روضة الطالبني  ) ٦(
 .١٦٣غنية الفقري ص ) ٧(
 .١٦٥غنية الفقري ص, )٦٨\٧(, املجموع )٣٠٩\٢(روضة الطالبني  ) ٨(
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 وأحرم بالنسكني عن املـستأجر أو بـام اسـتؤجر , فقرن األجري,للعمرة من اعتمر ومل حيج
 ألن نـسكي ; أن يقعـا عـن األجـري: اجلديـد,له عن املستأجر وباآلخر عـن نفـسه فقـوالن

ولـو .)١(خر عن األجـري واآل, ما استؤجر له عن املستأجريقع:  والثاين,القران ال يفرتقان
 يقعـان : فعـىل اجلديـد, فقرن عنهام, واآلخر ليعتمر, أحدمها ليحج,ًاستأجر اثنان شخصا

ولو استأجر املعضوب رجلني .)٢( يقع عن كل واحد ما استأجر: وعىل الثاين,عن األجري
خـر حجـة قـضاء أو نـذر أو فعـل  واآل, أحدمها حجة اإلسالم,ٍليحجا عنه يف سنة واحدة

 إن , فعـىل الثـاين;ال:  والثـاين, جيـوز لعـدم التقـدم: فاألصـح املنـصوص,ذلك عن امليـت
 وإن سـبق أحـدمها وقـع عـن حجـة اإلسـالم وانـرصف ,ًأحرما معا انـرصف إىل أنفـسهام

      .)٣(إحرام األخري إىل نفسه
ينرصف أو قبله انرصف إىل ً ثم نذر حجا بعد الوقوف مل ,أحرم عن املستأجر: فـــرع

ً ثم نذر حجا بعد الوقوف مل ينرصف ,ٌ ولو أحرم رجل بحج تطوع,األجري عىل األصح
 .)٤(إليه أو قبله عىل الوجهني

 قـال ,ًتلـك الـسنة فـأحرم األجـري عـن نفـسه تطوعـاعنـه ولو استأجر املعضوب من حيج 
 .)٥()ً وسائر األصحاب يقع تطوعا لألجري,ينرصف إىل املستأجر(: الشيخ أبو حممد 

 ألن ;ً فـأحرم عـنهام انعقـد لنفـسه تطوعـا,ًولو استأجر اثنان شخـصا حيـج عـنهام يف ذمتـه
ونفسه,ولو أحرم عن أحـدمها بعينـه ذا لو أحرم عن أحدمها  وك,اإلحرام ال ينعقد الثنني

ولـه , ال بعينه انعقد عن أحدمهاولآلخر خيار الفسخ لتأخري حقه, ولو أحرم عن أحدمها 

                                                 
 .٢٦٢, غنية الفقري ص)٦٧\٧(, املجموع )٣٠٩\٢(, روضة الطالبني )٢٨٥\٥(, البحر )٢٣٠\١(احلاوي  ) ١(
 .٢٦٢,غنية الفقري ص)٦٧\٧(, املجموع )٣٠٩\٢(,روضة الطالبني )٢٩٩\٣(, العزيز )٣٧\٥(البحر  ) ٢(
 .٢٦٣ص, غنية الفقري )٣٠٩\٢(,روضة الطالبني )٩٤٨\٢(احلاوي  ) ٣(
 ).٣١٠\٢(,روضة الطالبني )٢٩٩\٣(, العزيز )١٤٥\٤(هناية املطلب  ) ٤(
 .٢٦١, غنية الفقري ص)٣١٠\٢(,روضة الطالبني )٢٩٩\٣(, العزيز )١٤٥\٤(هناية املطلب  ) ٥(

إذا أحرم عن 
 املستأجر

 ً ثم نذر حجا

إذا استأجر 
املعضوب من حيج 

 عنه 

ًفأحرم تطوعا أو 
استأجر اثنان 

 ًشخصا

 ً واحدا

  

 اجلعالة عىل

  زيارة قرب 

 صىلالرسول 

  اهللا عليه

  وسلم 

 . والدعاء
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يقـع عـن : يوسـف وقـال أبو,)١(رصفه إىل أهيام شاء قبـل التلـبس بـيشء مـن أفعـال احلـج
 .)٣(ً كان مأذونا منهام بغري إجارة وهكذا إذا,)٢(نفسه
 إن كانـت عـىل الـدعاء عنـده صـىل اهللا عليـه وسـلم اجلعالة عـىل زيـارة قـرب النبـي : فـــرع

 وإن كانـت عـىل ,)٥( ألن الدعاء تدخله النيابة وال ترض اجلهالة بنفس الـدعاء,)٤(صحت
يف كتـاب املـاوردي  ذكـره , ألنه ال يدخلـه النيابـة,جمرد الوقوف عند القرب ومشاهدته فال

 .)٦(اإلجارة 
ٍلــو حــج بــامل مغــصوب أو عــىل دابــة مغــصوبة أجــزأه احلــج: فـــــرع ً وإن كــان عاصــيا ,ٍ

 .)٨( ال جيزيه: وقال أمحد ,)٧(بالغصب
 ألن ,عنـه رجـل أو اعتمـر اسـتحق فحـج , من حج عني أو اعتمـر فلـه كـذا:قال: فـــرع 

 .)٩( عن القايض الطربي)البحر( ذكره يف ً,اجلعالة جيوز أن يكون العمل فيها جمهوال
 ليكـون قـد ;يستحب أن حيج بعد حجة اإلسالم حجة ثانيه قبل أن حيج عن غـريه:فـــرع 

 .)١٠(عن أصحابنا نقله الروياين ,قدم نفسه يف الفرض والتطوع
                                                 

 .٢٦١, غنية الفقري ص)٨٢\٧(,املجموع )٢٧١\٥(البحر  ) ١(
 .٢٦٢, غنية الفقري ص)٨٢\٧(, املجموع )٩٢٩\٢(, املسالك يف املناسك )٧٣٤\٢(خمتلف الرواية  ) ٢(
 .٢٦٢, غنية الفقري ص)٨٢\٧(, املجموع )٢٩٩\٥(البحر  ) ٣(
 .وال يدعوا هناك للنهي عنه باتفاق األئمة: ٨٨قال يف خمترص خوقري ص ) ٤(
 ).٢٨٥\٥(,البحر )٩٣٩\٢(احلاوي  ) ٥(
 .٢٠٤, غنية الفقري ص)٨٢\٧(,املجموع )٢٨٥\٥ (, ذكرها يف كتاب اإلجارة عىل احلج البحر)٩٣٩\٢(احلاوي  ) ٦(
 ).٣١٠\٢(, روضة الطالبني )١٥\٥(البحر  ) ٧(
وتقريـر القواعـد وحتريـر ) ٤٨\١(, وذكـر روايـة ثانيـة بالـصحة واملحـرر)١٥٨\١(املسائل الفقهية مـن كتـاب الـروايتني  ) ٨(

ألن املال رشط لوجوبـه ورشط الوجـوب : فقيل: يتان وأما احلج باملال املغصوب و ففي صحته روا: , وقا ل )٦٣\١(الفوائد 
ُكرشط الصحة ورجح ابن عقيل الصحة ومنع كون املال رشطا لوجوبه; ألنه جيب عـىل القريـب بغـري مـال ولـيس بـيشء فإنـه 

 ).٢١٥\١(ًرشط يف حق البعيد خاصة كام أن املحرم رشط يف حق املرأة دون الرجل واملنح الشافيات 
 ).٢٧٤\٥(, البحر)٩٨٣\٢(احلاوي  ) ٩(
 .١٧٥, ومل أجد هذه املسألة يف البحر ولعلها يف كتابه احللية, وغنية الفقري ص)٤٢١\٣( النجم والوهاج  ) ١٠(

 ج بامل مغصوباحل

من حج عني : إذا قال
  أو اعتمر فله كذا

ستحب التطوع عن ي
  نفسه قبل غريه

  
  
  
  
  

 ب//٨٢

إن فعلت كذا : من قال
 .فلله عيل  حج

 فعل العمرة عن غريه
  قبل نفسه
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 وكـان حـج ,)١( بـالتخيري: قلنـا, وفعلـه, كذا فلله عـيل حـج// إن فعلت:إذا قال: فـــرع
 ; ألنـه مل يتعـني أوال; فهل له أن حيج عن غريه قبل اختيـاره أحـد األمـرين,حجة اإلسالم

 أقيس : والثاين, عن والده )البحر(ألنه لو حج وأطلق صح عن املنذور? فيه احتامالن يف 
  .)٢(عنده

 ;ف فيـه وقـد يتوقـ, إن أراد يف هذه املـسألة فهـو ممـا يـستفاد,وتعليله بالصحة عن املنذور
 .)٣( وإن أراد يف غري هذه املسألة فال يفيد ,لعدم التعيني

 فهل جيوز فعلها عن الغري قبل فعلهـا عـن نفـسه? فيـه , العمرة غري واجبة:إذا قلنا: فـــرع
  .)٤(وجهان
 صح يف العام الثاين أن يتطـوع ,حج حجة اإلسالم ثم نذر أن حيج يف العام الثالث: فـــرع
عـن  قاله الرويـاين ,ن حيج فيه عن الغري? فيه وجهان كالصبي والعبد وهل يصح أ,باحلج
ٍولو نذر حجا يف عام معني.)٥(والده   ثم , فلم حيج ذلك العام, وكان حج حجة اإلسالم,ً

 )البحـر(ً أولـه اإلتيـان باملنـذور ثانيـا? ذكـر يف , فهل جيب تقـديم القـضاء,ًنذر حجا آخر
 . )٦( ورجح والده اجلواز,احتاملني

                                                 
 ).٣٥\٥(بالتخيري بني الوفاء وبني كفارة اليمني : أي  ) ١(
 .١٦٨غنية الفقري ص ) ٢(
 .١٦٩, غنية الفقري ص)٣٥\٥(البحر  ) ٣(
 .١٦٨ الفقري ص,غنية)٣٦\٥(البحر ) ٤(
 .١٦٨, غنية الفقري ص)١٣٧\٢(,املجموع املذهب )٣٦\٥(البحر ) ٥(
عندي له أن يأيت بحجة القضاء وله اإلتيان باملنذور الثاين ألن كل واحد منهـا : قال والدي رمحه اهللا : , قال)٣٧\٥(البحر ) ٦(

 فيـؤدي إىل أن ال يمكـن حتـصيلهام, وهـذا حمـال ويفـارق واجب عليه بالنذر ,فلو منع القضاء من الثاين ملنع الثاين من القـضاء,
ويف هذا  هذا حجة اإلسالم مع حجة النذر ألن إحدامها وجب بإجياب اهللا تعاىل عىل االنفرادفيكون آكد وتقديم اآلكد واجب

باق يف الـصول يقـدم حجـة القـضاء ألهنـا اسـتوت وللـس:فاستويا يف القوة وحيتمـل أن يقـال املوضع مها واجبان بإجيابه ونذره
 ) . ٤٢٠\٣( النجم الوهاج ١٦٩مزية, غنية الفقري ص

إذا نذر أن 
حيج يف 

العام 
الثالث فهل 

يتطوع 
 بينهام?

: قول
رصورة 
وحجة 
 الوداع
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 .)١( واملذهب تقديم القضاء كام سبق,ٌوهذه صورة من صور اجتامع القضاء والنذر
 مل حيج وأكـره : ولكن يقال,)٢(أكره أن يقول رصورة(: )اإلمالء(يف قال الشافعي : فـــرع

ة تعىل كراهيـة تـسمي,واستدل األصحاب )٣ ()أن يقال حجة الوداع ولكن حجة اإلسالم
 وفيـه نظـر ,)٤(" ال رصورة يف اإلسـالم" صىل اهللا عليـه وسـلم  بقوله من مل حيج رصورة

ً وحينئـذ يكـون دلـيال,ألن معناه ال يبقى يف اإلسالم من مل حيج  لعـدم الكراهـة السـتعامل ٍ
 هـذه كراهـة :قـال أصـحابنا(:  وقال القايض أبـو الطيـب , إياهصىل اهللا عليه وسلم النبي 

 . )٦(وج رصورة وكانت العرب تسمي من مل حيج ومن مل يتز,)٥()تنزيه ال كراهة حتريم
 وصـاحب والبنـدنيجي حجة الوداع فكذلك قال الشيخ أبو حامد :وأما كراهيته أن يقال

: وقـالهؤالء كـالم ل حكـىيف ذلـك بـ ومل يقف املصنف عىل كالم الشافعي ,)٧( )العدة(
ٌإنه غلط ظاهر وخطأ فاحش منابذ لألحاديـث الـصحيحة(  وقـد ,)٨()وإلمجاع املـسلمني,ٌٌ

صـىل اهللا كنـا نتحـدث عـن حجـة الـوداع والنبـي ( :قالثبت يف الصحيحني عن ابن عمر 
صـىل اهللا عليـه حتـى محـد رسـول اهللا دري مـا حجـة الـوداع  بني أظهرنا وال نـعليه وسلم 

                                                 
 .١٧٠غنية الفقري ص ) ١(
ٌاسم ملن مل حيج سمي بذلك ألنه رص بنفسه عن إخراجها يف احلج ويقال ملن مل يتـزوج ,سـمي بـذلك ألنـه رص : الرصورة ) ٢(

, فتــاوى الــسبكي )١٧٤\٣(امء واللغــات , هتــذيب األســ)٦٧\٧( املجمــوع١٢٧بنفــسه عــن إخراجهــا يف النكــاح الزاهــر ص
)٢٦٤\١ .( 
 ).٦٧\٧(, املجموع )٣٤\٥(البحر ) ٣(
ــه أبــو داود كتــاب املناســك بــاب ال رصورة يف اإلســالم ) ٤(  مــستدرك احلــاكم كتــاب املناســك ٢٥٥ص)١٧٢٩(أخرج
ٍواه أبـو داود بإسـناد ر) : ٦٧\٧(هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجـاه قـال النـووي يف املجمـوع: وقال) ١٦٤٤)(٦١٧\١(

وهو إىل الصحة أقرب إن شـاء اهللا ): ٢٦٤\١(ويف فتاوى السبكي . صحيح بعضه عىل رشط مسلم وباقية عىل رشط البخاري
 . تعاىل

 ).٦٧\٧(املجموع ) ٥(
 ).٦٧\٧(, املجموع)٣٤\٧(,البحر)١٧٤\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ٦(
 ).٦٧\٧(املجموع ) ٧(
 ).٤٢١\٣(النجم الوهاج , )٦٧\٧(املجموع ) ٨(
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 صـىل اهللا عليـه وسـلم ثم ذكر متام احلديث يف خطبـة النبـي  ,) اهللا تعاىل وأثنى عليهوسلم 
 , وهذا الذي قاله مـن اختيـار جـواز إطـالق ذلـك صـحيح,)١( يف حجة الوداعيوم النحر

 .وحكايته اإلمجاع مردود
ًن حيج عنه ماشيا فحج راكبا رجع أ هولو استأجر(:  قال الشافعي )اإلمالء(يف : فـــرع  ً

 هكذا رأيته هبذا ,)٢()ًدما بني إجارة الراكب واملايش وأهراق ماعىل املستأجر بقدر 
 ًتفريع عىل أن احلج ماشيا,واهللا أعلم , ثم هو ,رجع عىل املستأجر:  وصوابه,اللفظ
 .)٣()اإلمالء( وهو نصه يف ,أفضل

 
 
 
 

                                                 
                                    ).٧٠٩\٧(, )٤٤٠٢(, باب حجة الوداع, كتا ب املغازي,البخاري   )١(
 
 .مل أقف عىل هذا النص ) ٢(
 ., ومل أقف عىل نصه يف اإلمالء ٤٦٤, كفاية املحتاج ص)٧٦\٧(, املجموع ٥٢٧اإليضاح وحاشيته ص ) ٣(

  

  

  

  

  
  
 

لو استأجره أن 
ًحيج مشيا فحج 

 ًراكبا
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 ).باب املواقيت: (قال
ُ فيه فـأطلق عـىل  وأصله الزمان ثم اتسع,ًوهو أن جيعل لليشء وقتا:  املواقيت مجع ميقات

ً وهـو أن جتعـل للـيشء وقتـا أو مكانـا أو عـددا , التحديـد//املكان والتوقيـت والتأقيـت ً ً
ـــــوت املحـــــدود ـــــارس ,ًخمـــــصوصا واملوق ـــــن ف ـــــال اب امليقـــــات مـــــصري (: )١(   وق

 .ميقات مكاين عقد الباب هلامميقات زماين ووإلحرام احلج .)٢()الوقت
ٌ احلـج أشـهر معلومـاتm :ىل  تعـاواألصل فيه قولـه: ونبدأ بالزماين َ َ ٌُ ْ ُُّ ْ َ َْ.. l)أشـهر :أي ,)٣ 

ألشهر جعلـت نفـس احلـج ا أو أن ,ٌ أو احلج حج أشهر معلومات, أشهر معلوماتاحلج
 .)٤(ه وعىل كل تقدير تفيد أهنا وقت,ًجمازا لوقوعه فيها

 
 
 
 
 
 

                                                 
ن زكرياء بن حممد بن حبيب أبو احلسن اللغوي القزويني, كان نحويا عىل طريقة الكوفيني , وكان كـريام أمحد بن فارس ب ) ١(

النبي تفسري أسـامء( , و)معجم مقاييس اللغة ( ,و)فقه اللغة( و) املجمل يف اللغة( جوادا, ربام سئل فيهب ثيابه وفرش بيته, له 
 ). ٣٥٢\١(لوعاة بغية ا. هـ ٣٩٥ت. وغريها) اهللا عليه وسلم صىل 

 ).٤٥٠\٣(, فتح الباري )و ق ت :( , مشارق األنوار املصباح املنري مادة)١٣١\٦(معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
 ).٩٧(آلبقرة  ) ٣(
, اجلـامع )٢٣٨\٢(, تفسري القرآن العظـيم )٣١٠\٢(, روضة الطالبني )١٠٦\٤(, البيان)٤٩٣\٣(معرفة السنن واآلثار  ) ٤(

 ).٤٩١\٣(, الفتح )٢٦٩\٢(ألحكام القرآن 

  
 

 تعريف
  املواقيت

 أ//٨٣
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 ). ٍ وعرش ليال من ذي احلجة , وذو القعدة,وقت إحرام احلج شوال: (قال
 وأمجع ,)٤( وابن الزبري,)٣(  وابن عباس,)٢(وي عن ابن مسعود ور,)١(هو قول ابن عمر و

ٍ ففـي وجـه ينقـيض بـآخر هنـار ,خـرهآ وإنام اخلالف يف ,)٥( العلامء عىل أن أوله أول شوال
 واحتجــوا لــه باآلثــار ,)٦( والــصحيح أنــه يمتــد إىل طلــوع الفجــر مــن يــوم النحــر,عرفــة

صـىل أتيـت رسـول اهللا :  قال )٧( ويمكن أن حيتج له بحديث عروة بن مرضس ,املذكورة
يا رسول اهللا إين جئت مـن جبـل :  فقلت, حني خرج إىل الصالة باملزدلفةاهللا عليه وسلم 

                                                 
ويف معرفـة الـسنن ) ٥٥٩\٤) (٨٧١١(والبيهقي, كتاب احلـج بـاب بيـان أشـهر احلـج ) ٢٤٨١(الدارقطني, كتاب احلج ) ١(

هـذا إسـناد صـحيح, : وقـال) : ٢٣٨\٢(العظـيم تفـسري القـرآن ).٤٩٣\٣(واآلثار,كتاب احلج , بـاب وقـت احلـج والعمـرة 
ٌحلـج أشـهر معلومـات ا{:  اهللا تعاىلوعلقه البخاري كتاب احلج باب قوله َ َ ٌ َُ ْ ُ ُّْ َ , وذكـر يف الفـتح أن اإلسـناد )٤٩١\٣( الفـتح }. ْ

 .صحيح من طريق البيهقي والطربي والدارقطني 
, ويف معرفـة الـسنن واآلثار,كتـاب احلـج , بـاب وقـت )٨٧١٢) (٥٥٩\٤(البيهقي, كتاب احلج, باب بيـان أشـهر احلـج ) ٢(

 ).٤٩٣\٣(احلج والعمرة 
صـحيح عـىل رشط الـشيخني ووافقـه الـذهبي وابـن خزيمـة كتـاب : وقـال) ١٦٤٢) (٦١٧\١(احلاكم , كتاب املنا سك  ) ٣(

املناسك باب النهي عن اإلحرام باحلج يف غري أشهر احلج إذ اهللا جل وعال جعل احلج أشهرا معلومات فغري جائز الـدخول يف 
: , قال ابن كثـري بعـد نقلـه روايـة ابـن خزيمـة)٩٢\٤)(٢٥٩٦( قبل أوقاهتا احلج قبل وقته و كام ال جيوز الدخول يف الصلوات

, ويف )٨٧١٣) (٥٥٩\٤(, والبيهقي, كتاب احلج, باب بيان أشهر احلج )٢٣٩\٢(تفسري القرآن العظيم . وهذا إسناد صحيح
 {ج بـاب قولـه اهللا تعـاىل, وعلقـه البخـاري كتـاب احلـ)٤٩٤\٣(معرفة السنن واآلثار,كتاب احلج , باب وقت احلج والعمرة 

ٌاحلج أشهر معلومات َ َ ٌ َُ ْ ُ ُّْ َ  . وأخرجه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس : وقال) ٤٩١\٣(  الفتح }. ْ
,ويف معرفـة الـسنن واآلثـار, كتـاب احلـج , بـاب وقـت )٥٦٠\٤) (٨٧١٤(البيهقي, كتاب احلج, باب بيان أشهر احلـج  ) ٤(

 ).٤٩٣\٣(احلج والعمرة 
ــع التفر ) ٥( ــق )٣٥٤\١(ي ــضاح وحاشــيته ص)٥٩٣\١(, البحــر العمي ــل املنهــاج ١٣٠,اإلي ــاري )٧٠٥\٢(,دالئ ــتح الب , ف
 .٧٦, شفاء الغليل ل)٤٢٤\٣(, النجم الوهاج ١٦٧, العدة رشح لعمدة ص)٤٩١\٣(
 ).٤٢٤\٣(, النجم الوهاج )٨٧\٧(, املجموع )٣٢٧\٣(, العزيز )٤٩٤\٣(معرفة السنن واآلثار  )٦(
ن مرضس بن أوس بن حارثة بن الم بن عمرو بن طريف الطائي كان من بيت الرياسة يف قومه له صحبةاإلصـابة عروة ب ) ٧(
)٤٧٨\٢ .( 

 املواقيت 

 الزمانية
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 فهـل يل ,ٍ واهللا ما تركت من جبل إال وقفت عليه, وأتعبت نفيس  أكللت راحلتي)١(طيء
من شهد صالتنا هذه فوقف معنا حتـى  " صىل اهللا عليه وسلم من حج? فقال رسول اهللا 

 رواه )٢(" ًهنــارا فقــد تــم حجــه وقــىض تفثــه وأً قبــل ذلــك لــيال   وقــد وقــف بعرفــة,نــدفع
م تلـك  دخـول مـن أحـر, ووجه التمـسك بـه, حسن صحيح: وقال الرتمذي ,)٣(األربعة

 وسنذكره ونذكر حديث عبد الـرمحن بـن يعمـر ,)٤(بعرفة يف عموم احلديثالليلة ووقف 
ً يـوم النحـر أيـضا مـن :)٦(  وأمحـد,)٥(وقـال أبـو حنيفـة . ًيف ذلك أيضا يف الوقـوف بعرفـة

 أن أشـهر احلـج شـوال )القـديم( و)اإلمـالء(يف لـشافعي  وحكي نـص عـن ا,أشهر احلج
 ,مـة لظاهر اجلمع يف اآلية الكري;)٨( وهو مذهب مالك ,)٧(وذو القعدة وذو احلجة بكامله

عىل ) ٩(قرأطلقت اإل شهرين وبعض الثالث كام أ إن األشهر أطلقت عىل:واجلمهور قالوا
إن هذا اخلالف بيننا وبـني :  وقيل,)١٠(ٌ وهو معروف يف لغة العرب,قرأين وبعض الثالث

 سـائر الـسنة وال جيـوز  ألن عندمها جيوز اإلحـرام بـاحلج يف, ال فائدة لهومالكأيب حنيفة 
                                                 

ومنازل طيء يف اجلبلني عرش ليال مـن دون فيـد إىل أقـصا القريـات مـن ناحيـة الـشام ) أجا وسلمى(مها جبالن يقال هلام  ) ١(
 .٧٤, آثار البالد وأخبار العباد ص)٤٦٧\٢(لبلدان معجم ا. وبني املدينة واجلبلني ثالث مراحل

هـو إذهـاب : وقيـل . هو قص األظفار والشارب وحلق العانة والرأس ورمي اجلامر والنحـر وأشـباه ذلـك : قيل: التفث ) ٢(
, تفـسري غريـب )٢٤١\٣(ً, رشح الزركيش نقـال عـن األزهـري )٢٠٨\١(النظم املستعذب . ًالشعث والدرن والوسخ مطلقا 

 . ٢١لقرآن للصنعاين صا
 .سيأيت خترجيه  ) ٣(
 .٧٦, شفاء الغليل ل)٢٢٥\٤(عون املعبود  ) ٤(
 ).٤١٩\٣(بن عابدين احاشية ) ٢٨٨٩\١(,املسالك يف ملناسك )٦٠\٤(,املبسوط )٨١٧\٢(خمتلف الرواية  ) ٥(
 ).١١٠\٥(, املغني )١٤٥\١( اإلفصاح ١٠اجلامع الصغري ص ) ٦(
 ).٢٤٠\٢(,تفسري القرآن العظيم )٤٠\٢(, روضة الطالبني )٦١\٤(, البيان )٤٩٣\٣(ثار معرفة السنن واآل ) ٧(
 )٢٣٦\١(, جواهر اإلكليل)٢٦٩\٢(, اجلامع ألحكام القرآن )٢٣٨\١(,بداية املجتهد)٣١٦\١(التفريع  ) ٨(
 .٧٣١الكليات ص . هو لفظ مشرتك بني احليض والطهر بإمجاع أهل اللغة: القرء  ) ٩(

  ٣٥٧ حتفة اللبيب ص٤٢٢الوجيز ص. هو الطهر : ىل املذهبوالقرء ع
 .٧٧, شفاء الغليل ل)٢٦٩\٢(, اجلامع ألحكام القرآن )٢٤٠\٢( تفسري القرآن العظيم ١٣٠اإليضاح حاشيته ص ) ١٠(
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 فال فرق بـني مـوافقتهام يف أشـهر , من أشهر احلج)١( ]وقتها[عندمها إيقاع األفعال إال يف 
ٌ ألنـه ركـن مـن احلـج ; ال جيوز اإلحـرام بـاحلج إال يف أشـهره: وعندنا,)٢(احلج وخمالفتهام

ُأهنـل  ُسئل جابر :  قال)٤( وصح عن أيب الزبري)٣( كبقية األركان, لآلية;فيشرتط له الوقت
مـن الـسنة :  مـا قال ابن عباس: (  , وقال البخاري)٥(ال : ? قال باحلج يف غري أشهر احلج

ًوإذا محلنــا هــذه الــصيغة عــىل الرفــع كــان دلــيال ,)٦( )أال حيــرم بــاحلج إال يف أشــهر احلــج
 .)٧(ًقويا

 لكن يستحب للمكـي اإلحـرام بـاحلج يـوم ,وال فرق يف امليقات الزماين بني املكي وغريه
 .)٨( وهو الثامن من ذي احلجة,الرتوية

ًفإن كان متمتعا عادما للهدي استحب قبل السادس  ليـصوم الـسادس والـسابع والثـامن ً
ُ ويستحب أال يصوم إال عند إرادة اخلـروج وكـذا كـل مـن ,)٩(ويسلم من صوم يوم عرفة

ُأحرم يف بلد يستحب أن خيرج عقب إحرامه وال يقيم بعده ٍ)١٠(. 
                                                 

 .أوقتها: يف األصل ) ١(
 .٧٦, شفاء الغليل ل)٢٦٩\٢(, اجلامع ألحكام القرآن )٣١٦\١(التفريع  ) ٢(
 .٧٦, شفاء الغليل ل)٣٢٩\٣(, العزيز )٦١\٤ (البيان ) ٣(
. هــ ١٢٨حممد بن مسلم بن تدرس أبو الزبري املكي احلافظ روى له مـسلم والبخـاري يف املتابعـات وثقـه غـري واحـد ت  ) ٤(

 ).٣٢٩\٣(سري أعالم النبالء 
وذكـر ) ٢٣٩\٢( القـرآن العظـيم تفسري) ٨٧١٨) (٥٦٠\٤(البيهقي, كتاب احلج, باب ال هيل باحلج يف غري أشهر احلج  ) ٥(

ًأن فيه حديثا مرفوعا وأن إسناده ال بأس به وأن ا ملوقوف أثبت من املرفوع, قال ٍويبقى حينئذ مذهب صحايب يتقـوى بقـول : (ً
 ) . ابن عباس

ٌ احلج أشهر معلوماتm :البخاري , كتاب احلج, باب قول اهللا تعاىل ) ٦( َ َ ٌُ ْ ُُّ ْ َ َْ.. l وصـله ابـن : ( , وقال)٤٩٠\٣(الفتح . ًمعلقا
 ).خزيمة واحلاكم والدارقطني من طريق احلاكم عن مقسم عنه

 .٧٦شفاء الغليل ل ) ٧(
 ).١٢٧\٧(املجموع  ) ٨(
 ).٢٣٨\١(التتمة  ) ٩(
 ).٢٣٠\٢(, مغني املحتاج )١٢٧\٧(املجموع  ) ١٠(
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 ألهنم يقعـدون ; وسمي بذلك)ُ عىل املشهور وحكي كرسها القاف//بفتح( وذو القعدة
 واجلمـع ذوات ) عـىل املـشهور وحكـي فتحهـاءبكـرس احلـا(  وذو احلجـة,فيه عن القتـال

 .)١(عىل واحدة   ومل يقولوا ذوو,القعدة وذوات احلجة

 ).ً انعقد عمرة عىل الصحيح , غري وقتهفلو أحرم يف: (قال
 هكـذا قاسـه , كمن دخل يف صالة قبل وقتهـا تكـون نافلـة, جيزيه عن عمرة اإلسالم:أي

والفــرق بينــه وبــني مــا إذا تــيمم للظهــر قبــل الــزوال حيــث ال .)٢(واألصــحابالــشافعي 
ًيستبيح به فرضا وال نفال أنه إنام يستب واستشكل املـصنف القيـاس .ًيح النفل تبعا للفرضً

 وإن قـيس عـىل , فالـصحيح فيـه الـبطالن, عىل العامـد)٣( ] قيسإن[ املذكور من جهة أنه
 واملمكـن ,ٌ وهو إشـكال قـوي, أنه ال فرق بني العامل واجلاهل:اجلاهل فظاهر كالمهم هنا

 )٤( ]أفعاهلـا[رة الشـتامله عـىل نقيسه يف أن نية احلج ممتضمنة لنيـة العمـ: يف جوابه أن يقال
وسـبب الـبطالن ,  وهذا املعنى ال خيتلف بالعلم واجلهـل,ٌكام أن نية الظهر متضمنة للنفل

 وهو يف احلج ال يقتـيض الـبطالن بـدليل أن مـن عليـه ,يف الصالة يف حالة العلم التالعب
عمـرة بأفعـال أنـه يتحلـل : والوجـه الثـاين. ًحج وأحرم بغريه عامدا انرصف إىل مـا عليـه

ٍ فـإن رصفـه إىل عمـرة كـان ,ًأنه ينعقد إحرامه مبهام:  والثالث,كمن فاته احلج وال حيسب
ٌ وفرق بينه وبني الصالة بأن الفرض يف الصالة صفة,ًعمرة صحيحة وإال حتلل بعمرة  هلـا ٌ

 وال ,)١(ً رصحيــا)األم( ونــص عليــه يف ,الــصحيح )٥(]هــو[, وًواحلــج لــيس صــفة للعمــرة

                                                 
 .)٢٢٣\٢(, مغني املحتاج)٤٢٥\٣(,النجم الوهاج )٢٤٧\١(األزمنة واألمكنة  ) ١(
,الـنجم )٤٩١\٣(, فـتح البـاري )٢٦٩\٢(, اجلـامع ألحكـام القـرآن )٢٣٩\٢( تفـسري القـرآن العظـيم ١٣٧الوجيزص ) ٢(

 ).٢٢٣\٢(, مغني املحتاج)٤٢٥\٣(الوهاج 
 .السياق يقتيض زيادهتا ) ٣(
 .فعاهلا: يف األصل ) ٤(
 .السياق يقتيض زيادهتا ) ٥(

 

 ب//٨٣

التعريف بذي 
 القعدة

  

  

 لو أحرم 

  يف غري وقته
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ً وإنـام اخلـالف يف كوهنـا عمـرة جمزيـة عـن ,انعقاد إحرامه عـىل األوجـه الثالثـةخالف يف  ً
ٍ ثم أحرم بحـج ,ٍأما من أحرم بعمرة. )٢(ٍ وصورة املسألة يف شخص حالل,ِعمرة اإلسالم

ً فال ينعقـد إحرامـه حجـا لكونـه يف غـري أشـهره وال عمـرة,ًيف غري أشهره كرمضان مثال ً, 
 .)٣( وهو ظاهر, ذكره القايض أبو الطيب ,مرةألن العمرة ال تدخل عىل الع

: )٤(قـال الـصيمري لهـا? ثم شك هل كان إحرامـه يف أشـهر احلـج أو قب,ولو أحرم باحلج
 .)٥() وعىل شك من تقدمه, ألنه عىل يقني من هذا الزمان;ًكان حجا(

ٍصح يف سنة واحدة أكثر من حجة واحدةال ي: فـــرع ٍ ألنه مادام يف أفعال احلج ال يصح ; ٍ
آخر أيام الترشيق وال يصح اإلحرام يف إحرامه بأخرى وال يفرغ من أفعال احلج إال 

مل يمكنه ) القديم( و)اإلمالء(باحلج فيها ولو صح اإلحرام فيها عىل القول السابق يف 
 ونص عليه الشافعي ,)٦(خالف فيه بني األصحابحجة أخرى لتعذر الوقوف وهذا ال 

ًيه حجا آخر قبل أن يكمل  أو حج ثم أدخل عل,ًمن أهل بحجتني معا(: )األم( قال ,
ٍواليشء عليه يف الثاين من فدية وال قضاء وال ,ٍل بحج واحدهي لاحلج فه ٍ 
ٌى عليه طواف وال حالق وال رمي وال مقام ال يبقن وإكامل عمل احلج أ(:  قال,)غريه
لو أمكن ورصيح يف أنه  وهذا النص من الشافعي , هذا كالم الشافعي ,)٧()بمنى

                                                                                                                                               
 ).٢٢٣\٢(, مغني املحتاج )٤٢٥\٣( النجم الوهاج ,)٤٠٣\١(, حلية العلامء )٥٢٥\٣(األم  ) ١(
 ).٤٠٣\١(,حلية العلامء )٤٤\٥(البحر  ) ٢(
 ).٢٢٣\٢(,مغني املحتاج )٤٥٦\٣(النجم الوهاج  ) ٣(
اإليـضاح يف (ًعبدالواحد بـن احلـسني بـن حممـد القـايض, أبـو القاسـم الـصيمري, أحـد أئمـة املـذهب, كـان حافظـا, لـه  ) ٤(

 ).١٤\١٧(, سري أعالم النبالء )٣٣٩\٣(طبقات السبكي . هـ٣٨٠ت) الكفاية (و) املذهب
, وعللـوه بـأن األصـل يف كـل )٢٢٣\٢(, مغنـي املحتـاج )٨٦\٧(, املجمـوع )٤٥٦\٣(,النجم الوهاج )٢٩٤\٥(البحر ) ٥(

 .٢٣٩حادث تقديره بأقرب زمن, غنية الفقري ص
, ونقل أن امتنـاع حجتـني يف عـام )٢٢٣\٢(مغني املحتاج,)٤٢٦\٣(,النجم الوهاج )٩٠٠\٢(, احلاوي )٣٣٧\٣(األم  ) ٦(

 .واحد إمجاع 
 ).٣٣٧\٣(األم  ) ٧(

  

 ال يصح يف

 حدة  سنة وا

 أكثر من 

 حج
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ًالوقوف بأن من دفع من مزدلفة بعد نصف الليل وطاف ورمى مرسعا وأمكن 
ِ ال يصح اإلحرام بحجة أخرى أيضا ألجل بقية الرمي واملقام  إىل عرفة//الرجوع ً ٍ
 من أحرم بحجتني أو عمرتني انعقد  أنواألصحاب عىلواتفق الشافعي . )١(بمنى

 حيث ًخالفا أليب حنيفة).٣(  وبه قال أمحد,)٢(مها وال يثبت يف ذمته أخرىاحدإإحرامه ب
 وكذلك ال ينعقد اإلحرام ,)٤(ٍيلزمانه فيشتغل بواحدة وتكون األخرى يف ذمته: قال 

ٍبحج عىل حج وال بعمرة عىل عمرة ٍ ٍ ًواء كان األول صحيحا أم فاسدا وس,ٍ ً ٌ)٥(. 
ٍإذا كان حمرما باحلج فأحرم ثانيا قبل اإلتيان بيشء من أركانه(: وقال الروياين  ً هل ينقلب  ً

 )ز إدخال العمرة عىل احلج? فيه وجهان جممـالنيً الثاين عمرة عىل القول الذي جيإحرامه
 . )٦( وأشعر كالمه بامليل إىل خالفه,)الذي يقتضيه كالم أصحابنا املنعإن (: وقال

 
 

 ).حرام العمرةومجيع السنة وقت إل: (قال
ذي  ٌ وهــو مــردود بــأن النبــي اعتمــر يف,)٧(روايــة أهنــا تكــره يف أشــهر احلــجوعــن مالــك 

 وحيتـاج ,)١(ام التـرشيق  والنحر وأيـيف مخسة أيام يوم عرفةوكرهها أبو حنيفة , )٨(القعدة
                                                 

 ).٣٣٧\٣(األم  ) ١(
 . ١٣٠, اإليضاح وحاشيته ص)٣٦٤\٣(,العزيز)٢٦٨\٥(,البحر)٣٣٧\٣(األم  ) ٢(
 ).٢٣٦\١( املحرر,)٦٤٥\٢(, رؤوس املسائل اخلالفية )١٠٠\٥(, املغني )٣٠١\٢(املسائل عن إمامي أهل احلديث  )٣(
جيب أن يعلم أن اجلمع بـني : , وقال)٧٧٨\٢(, البحر العميق ) ٢٢٣\١(,الفتاوى اهلندية )٦٧١\١(املسالك يف املناسك  ) ٤(

 .تفاق أصحابنا مي احلج وإحرامي العمرة بدعه باإحرا
 ).٨٦\٧(, املجموع )٣٣٦\٣(األم  ) ٥(
 ).٢٩٥\٥(البحر ) ٦(
 ).٢٤١\٢(,تفسري ابن كثري )٢٣٦\١(, جواهر اإلكليل)٢٦٩\٢(مع ألحكام القرآن , اجلا)٣١٦\١(التفريع  ) ٧(
 )..٧٠١\٣(الفتح ) ١٧٧٩) (٠١٧٧٨(البخاري, كتاب العمرة,باب كم اعتمر النبي صىل اهللا عليه وسلم  ?  ) ٨(
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 مجيع السنة 

 وقت إلحرام 

 العمرة

  

  

 اإلحرام بالعمرة 

 بعد التحلل

  وقبل هناية 
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ً اتباعـا ,)٢(ٍوعندنا ال يكره يف يشء من السنة بل يستحب يف أشهر احلج . يف ذلك إىل دليل
 ألم سنان األنصارية صىل اهللا عليه وسلم  ويف رمضان لقوله ,صىل اهللا عليه وسلم للنبي 

ٍويف رواية ملسلم. )٤( ومسلمرواه البخاري "حجة  عمرة يف رمضان تعدل " )٣( تقيض  " ٍ
 .)٥("ًوحجة معي أ ًحجة

ٍ نعم قد يمتنع اإلحرام هبا لعارض كاملحرم بعمـرة املحرم ,وً أخـرى قطعـاٍ ال حيـرم بعمـرةٍ
 .)٦(دخل عليه العمرة يف األظهريباحلج ال 

نـص  ,نعقـدت للرمي واملبيـت فـأحرم بـالعمرة مل  ولو حتلل من احلج التحللني وأقام بمنى
وليس لنا حـالل مـسلم . )٧( وال يلزمه بذلك يشء,واتفق عليه األصحابعليه الشافعي 

وعللــه األصــحاب بعجــزه عــن . مكلــف غــري جمــامع حيــرم وال ينعقــد إحرامــه إال هــذا
ٍألنه يمكنه ذلك يف بعض يـوم ولعـل العلـة مـا أشـار ;وفيه نظر , االشتغال بأفعال العمرة

ٌقريبا من إكامل عمل احلج فهـو متلـبس بـيشإليه الشافعي  ٍء مـن احلـج وإن كـان قـد حـل ً
 فـإن نفـر , وأما بعد رمي اليـوم الثـاينألن احلل واإلحرام ال جيتمعان; وفيه نظر,احلل كله

ً صح إحرامه هبام ليال أو هنـاراوفارق منى ٌ ألن املقـيم مـشتغل ;وإال مل يـصح حتـى يفـرغ ,ً
 .)٨( ومن نفر صار كغري احلاج ,بنسك

                                                                                                                                               
 )١٧٨\٤(املبسوط )٢٩٤\١(املسالك يف املناسك  ) ١(
 ) .٤٢٧\٣(, النجم الوهاج )٢٣٩\٢(كثري , تفسري ابن ١٣٧,الوجيزص)٣٣٣\٣(األم  ) ٢(
 ).٧٠٥\٣(,الفتح )٣٣٦\٧(أم سنان األنصارية , أسد الغابة  ) ٣(
, واحلديث له قصة وأن النبـي صـىل اهللا عليـه )٧٠٥\٣(, الفتح )١٧٨٢(البخاري, كتاب العمرة, باب عمرة يف رمضان  ) ٤(

فـإذا كـان : قـال. ً فركبه أبو فالن وابنه وترك ناضحا ننضح عليـه كان لنا ناضح:  قالت عن اوسلم  سأهلا ما منعك أن حتجي م
  ).٩١٧\٢(, )١٢٥٦(, باب فضل العمرة يف رمضان, كتاب احلج, ومسلم ,  "........ رمضان 

 ).١٢٥٦ (٥٢٤مسلم كتاب احلج باب فضل العمرة يف رمضان ص ) ٥(
 ).٢٢٣\٢(, مغني املحتاج )٩٠\٧(املجموع  ) ٦(
 ).٢٢٣\٢(, مغني املحتاج )٤٢٧\٣(, النجم الوهاج )٩٠\٧(,املجموع )٢٣٩\٢(تفسري ابن كثري  ١٣٧الوجيزص ) ٧(
 ).٢٢٣\٢(, مغني املحتاج )٤٢٨\٣(,النجم الوهاج )٩٠\٧(املجموع  ) ٨(
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ِ يكـره يف الـسنة أكثـر مـن :)٣(  واملـزين,)٢( وقـال مالـك ,)١(ويستحب اإلكثار من العمـرة
 .مرة

 ,)٤( عـىل مـا سـيأيتصـىل اهللا عليـه وسـلم ً بعـد حجهـا قارنـة مـع النبـي  لنا اعتامر عائـشة
 )٦(ًأنـه اعتمـر أعوامـا يف عهـد ابـن الـزبريوعن ابن عمر .)٥(ٍواعتمرت بعده يف سنة مرتني

 .)٧(عمرتني يف كل عام
ٌواستحب للرجل أال يأيت عليه شهر إال اعتمر فيه وإن قـدر (: )اإلمالء(يف  قال الشافعي 

 .)٨()أن يعتمر يف الشهر املرتني والثالث أحببت له ذلك

 ). نفس مكةوامليقات املكاين للحج يف حق من بمكة: (قال
  ومـرص ومن الشام, ذو احلليفةوأما غريه فميقات املتوجه من املدينة, )٩(كل احلرم: وقيل

 , قـرن ونجـد احلجـاز, ومـن نجـد الـيمن,يلملـم اليمن   ومن هتامة,// اجلحفةواملغرب
                                                 

واتفقوا عىل جواز العمـرة يف مجيـع :, قال)٧٠٠\٣(,الفتح)٤٢٨\٣(,النجم الوهاج ٦١٤, القرى ص)٢٥٢\١(احلاوي  ) ١(
ً ملن مل يكن متلبسا بأعامل احلج إال ما نقل عن أيب حنيفة أنه يكره يف يوم عرفه ويوم النحر وأيـام التـرشيق,مغني املحتـاج األيام

)٢٢٤\٢.( 
ــــأ ص ) ٢( ــــع ٢٦٢املوط ــــرآن )٣١٦\١(التفري ــــام الق ــــامع ألحك ــــل)٢٦٩\٢(, اجل ــــواهر اإلكلي ــــة )٢٣٦\١(, ج ,بداي

 ).٢٣٨\١(املجتهد
 .٩١, والذي وجدته يف خمترص املزين خالف ذلك ص)١٣٩\٤( السالك , هداية)٢٥٢\١(احلاوي  ) ٣(
 ).٧٠٩\٣(, مع الفتح )١٧٨٤(البخاري, كتاب احلج, باب عمرة التنعيم  ) ٤(
,البيهقـي يف الـسنن كتـب احلـج بـاب )٣٣٥\٣) (٩٩٨(الشافعي يف األم كتاب احلج, باب الوقت الذي جتوز فيه العمرة  ) ٥(

 ) ٥٦٢\٤)(٨٧٢٧(ًا من اعتمر يف السنة مرار
. عبد اهللا بن الزبري بن العوام بن خويلد القريش, أبو خبيب, أمه أسامء بنت أيب بكر, وأول مولود يف اإلسالم بعد اهلجـرة ) ٦(

ًوكان صواما, قواما, شجاعا, بويع عىل اخلالفة, ت ً  ).٣٦٣\٣(, سري أعالم النبالء )٢٤\٣(أسد الغابة . هـ٧٣ً
,البيهقي يف السنن كتب احلج, بـاب )٣٣٦\٣) (٩٩٩(, كتاب احلج, باب الوقت الذي جتوز فيه العمرة الشافعي يف األم ) ٧(

 ).٥٦٢\٤) (٨٧٩٢(ًمن اعتمر يف السنة مرارا
 ).١٣٩\٤(,هداية السالك ٤٢١اإليضاح وحاشيته ص ) ٨(
 ).٢٢٤\٢(, مغني املحتاج ) ٤٢٨\٣(,النجم الوهاج )٣١٢\٢(روضة الطالبني  ) ٩(
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 .)١(ومن املرشق ذات عرق
 ذا  وقـت ألهـل املدينـةصىل اهللا عليه وسـلم أن رسول اهللا  األصل يف ذلك عن ابن عباس

 ":  وقـال ,لملـم ي وألهل الـيمن, قرن املنازلٍ وألهل نجد, اجلحفةهل الشامأل و,احلليفة
 ومـن كـان دون ذلـك ,العمـرةعليهن من غريهن ممن أراد احلج أو أتى ٍهن هلن ولكل آت 

أن  وعـن ابـن عمـر ,)٢( ومسلمرواه البخاري "  من مكة حتى أهل مكةأ,فمن حيث أنش
 مـن  وأهل الشام,ذي احلليفة من مهل أهل املدينة ":  قالصىل اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
صـىل اهللا عليـه وبلغنـي أن رسـول اهللا :  قـال عبـد اهللا ,)٣( "  من قـرن وأهل نجد,اجلحفة
أن :   وعـن عائـشة,)٤(رواه البخـاري  " مـن  يللملـم  وهيـل أهـل  الـيمن " : قال وسلم 

  ومــرص وألهــل الــشام, ذا احلليفــةوقــت ألهــل املدينــةصــىل اهللا عليــه وســلم رســول اهللا 
 .)٥( وغريهرواه النسائي  يلملم وألهل اليمن,عرق ذات  وألهل العراق,اجلحفة

 ,)٧( وعىل أن ميقات أهـل املـرشق ذات عـرق,)٦(  أمجع العلامء عىل هذه املواقيت اخلمسة
 .)٨( منصوصةوابن عباسواتفقوا عىل أن األربعة املذكورة يف حديث ابن عمر 

                                                 
 ).٢٢٤\٢(, مغني املحتاج )٤١٥\٥(, فتح الباري )٤٢٨\٣(نجم الوهاج ال ) ١(
, ومـسلم, كتـاب احلـج, بـاب مواقيـت احلـج )٤٥٠\٣(, الفـتح )١٥٢٤(البخاري, كتاب احلج, بـاب مهـل أهـل مكـة  ) ٢(

 .٥٠٣ص)١١٨١(والعمرة 
ج, بــاب مواقيــت احلــج ,ومــسلم, كتــاب احلــ)٤٥٤\٣(,الفـتح )١٥٢٨(البخـاري, كتــاب احلــج, بــاب مهــل أهــل نجــد ) ٣(

 .٥٠٣ص) ١١٨٢(والعمرة 
, ومسلم, كتاب احلج, باب مواقيت احلج والعمرة )٤٥٤\٣(,الفتح )١٥٢٨(البخاري, كتاب احلج باب مهل أهل نجد ) ٤(
 .٥٠٣ص) ١١٨٢(
يـت , أبـو داود, كتـاب املناسـك, بـاب يف املواق٣٩١ص ) ٢٦٥٥(النسائي, كتاب مناسك احلج, باب ميقات أهل مرص  ) ٥(
 .٢٥٦ص). ١٧٤٠(
 ).٢٣٧\١(, بداية املجتهد )١٢٧\٧(,املجموع )١٧٧\٣(اإلرشاف  ) ٦(
 ).٤٢٩\٣(,النجم الوهاج )٣٤١\٣(األم  ) ٧(
البحــر . فهــذه مخــسة مواقيــت أمجــع املــسلمون عــىل أربعــة منهــا: ,وقــال)٣٤٨\١(احلــاوي ٦١اإلمجــاع البــن املنــذر ص ) ٨(
 ).٣١٣\٢(,روضة الطالبني )٧٨\٥(
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 أنـه باجتهـاد )٢()األم(وهو نـصه يف : أحدمها: قوالن:  وقيل,)١( وجهانٍ ويف ذات عرق  
صـىل إن رسـول اهللا  , يا أمري املؤمنني: فقالوا ُملا فتح هذان املرصان أتوا عمر ( :  قالعمر 
ً إن أردنـا قرنـا شـق عـن طريقنـا وإنـا) ٣(]رجـو[وهو  ًا قرنٍ حد ألهل نجد عليه وسلم اهللا

  واملـرصان مهـا ,))٥) (٤(ٍفـانظروا حـذوها مـن طـريقكم فحـد هلـم ذات عـرق:  قـال,علينا
  .)٨( بناؤمها: واملراد بفتحهام,)٧(والكوفة )٦(البرصة
 صـىل اهللا عليـه وسـلم وهو األصح عند األكثرين أنه منصوص عليـه مـن النبـي : والثاين 

محيـد كان ينكر هذا احلديث عىل أفلـح بـن  لكن أمحد بن حنبل ,)٩( املتقدمبحديث عائشة
 . يف ذات عرقأعني حديث عائشة ,)١٠(

                                                 
 ).٢٢٥\٢(,مغني املحتاج )١٢٨\٧(, املجموع )٣١٣\٢( روضة الطالبني ٩٨إلقناع صا ) ١(
 ).٤٣١\٣(, النجم الوهاج )١٢٨\٧(, املجموع )٣١٣\٢(,روضة الطالبني )٣٤٨\١(, احلاوي )٣٤٢\٣(األم  ) ٢(
: , ويف األصـل)٤٥٥\٣(الفـتح . امليـل عـن القـصد : واجلـور . ميـل : , أي)بفتح اجليم وسكون الواو بعدها راء: (جور ) ٣(

 .ٌجور: جوه, والصواب
 ).٤٥٥\٣(الفتح ) ١٥٣١(البخاري, كتاب احلج, باب ذات عرق ألهل العراق  ) ٤(
وتــسمى العقيــق وهــو ميقــات أهــل لعــراق ويــسمى اليــوم الــرضيبة لقرهبــا مــن وادي الــرضيبة وتقــع عــىل : ذات عــرق  ) ٥(

 من أعىل من واد ي العقيق ويقال هلا اليوم الطريـق الـرشقي وهـي منـدثرة ًكم من إىل الشامل الرشقي من مكة قريبا) ١٠٠(بعد
معجـــم . اخلريبـــات وهـــي بـــني املـــضيق ووادي العقيـــق أي عقيـــق الطـــائف: وحيـــرم احلـــاج مـــن الـــرضيبة التـــي يقـــال هلـــا

 .١٨٣,معامل مكة ص)٧٨\٥(, البحر)١٠٦\٤(, البيان )١٠٧\٤(البلدان
 وال زالـت هبـذا االسـم , سـميت البـرصة للحجـارة البـيض لرخـوة فيهـا,مر بن اخلطاب  البلدة املشهورة التي مرصها ع ) ٦(

 )٣٧\٣( هتذيب األسامء واللغات ٧األضداد ص. وهي من مدن العراق
: ًقـد تكـوف الرمـل تكوفـا وقيـل: البلدة املعروفة مرصها عمر بن اخلطاب سميت الكوفة الزدحام الناس هبا من قـوهلم  ) ٧(

 ). ١٢٥\٣(, هتذيب األسامء واللغات٧األضداد ص . ألن طينها خالطه حىص إذا ركب بعضه بعضا: لالستدارهتا وقي
 .٨٢شفاء الغليل ل ) ٨(
 ).٤٥٦\٣(,الفتح )٣٤٩\١(احلاوي ) ٩(
 أفلح بن محيد بن نافع األنصاري النجاري موالهم أبو عبد الرمحن املدين يقال له ابن صفرياء وثقه ابن معني وأبو حاتم ) ١٠(

ومل ينكر أمحد عليـه سـوى : , قال ابن عدي )ألهل العراق ذات عرق(و: صالح إال أنه أنكر عليه قوله : وابن سعد وقال أمحد 
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ٌووردت فيه أحاديث أخر منها ضعيف  ً افيقوي بعضها بعـض:  قالوا,)٢(ٌ ومنها مرسل,)١(ُ
 ,بلغـهباجتهـاده عـىل أنـه مل يوحيمـل حتديـد عمـر .)٤( وحيـتج بـه,)٣(ًويصري احلديث حسنا

  ألن الـشام;حـت فت, وال يمنع من ذلـك كوهنـا مل تكـن).٥( فوافق النص,فحدد باجتهاده
 . )٦( علم ما سيفتحصىل اهللا عليه وسلم  والنبي , كذلكومرص

 قـال ,ألهـل املـرشق العقيـقصـىل اهللا عليـه وسـلم وقـت رسـول  :  قـالوعن ابـن عبـاس
 وقـد قـال ,)١( وهـو ضـعيف,د بـن زيـاد ورد عليه بأن يف إسناده يزي, )٧( حسن:الرتمذي 

                                                                                                                                               
, )١٢٦\٧(هتـذيب الكـامل . هــ١٥٨هذه اللفظة وقد تفرد هبا معاىف وهو عندي صالح وأحاديثه أرجو أن تكون مـستقيمة ت 

 ).٥٣٣\٣(كالم أمحد يف معرفة السنن واآلثار ونقل البيهقي  ). ١٨٦ \١(هتذيب التهذيب 
 : قال العراقي.. ما مل يبلغ مرتبة احلسن: الضعيف ) ١(

  مرتبة احلسن وإن بسط بغي   أما الضعيف فهو ما مل يبلغ 
 . ٢١ألفية احلديث ص

 :ما رفعه التابعي قال العراقي: املرسل ) ٢(
  مرسل أو قيده بالكبري  مرفوع تابع عىل املشهور 

 .٢٩فية احلديث صأل
 .هو أن تشتهر رواته بالصدق ومل يصلوا يف احلفظ رتبة رجال الصحيح: احلسن ) ٣(

 :  قال العراقي 
ٌ أن له قسمني كل قد حصل    قــد بـــان يل بإمعان النظر ّ 

ّقسام وزاد كونه ما عالال                                                       ٍوال بنكر أو شذوذ شمال                      ً ٍ ُ. 
 ).٧٧\١(ورشحه فتح املغيث .١٥ألفية احلديث ص

قـال يف ) ١٧٤٢ (٢٥٧منها عند أيب داود من حـديث احلـارث الـسهمي أبـو داود كتـاب املناسـك, بـاب يف املواقيـت ص ) ٤(
 ). وىلكن احلديث بمجموع الطرق يق: (, وقال )ًهذا يدل عىل أن للحديث أصال): (٤٥٦\٣(الفتح 

 ).١٢٨\٧(املجموع  ) ٥(
 ).٤٥٦\٣(, الفتح )٣٥٠\١(احلاوي ) ٦(
 أبـو داود كتـاب املناسـك,باب يف املواقيـت ٢٠٨ص) ٣٢(السنن, كتاب احلج, باب ما جاء يف اإلحـرام ألهـل اإلسـالم  ) ٧(
د مجـع بينـه وبـني تفرد به يزيد بن أيب زيـاد وهـو ضـعيف, وإن كـان حفظـه, فقـ): ٤٥٦ \٣( قال يف الفتح ٢٥٦, ص)١٧٤٠(

 :حديث جابر وغريه بأجوبة منها
 .أن ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات االستحباب
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 فـإن , كـان أفـضل لالحتيـاطُلو أحرم أهـل املـرشق مـن العقيـق(: واألصحابالشافعي 
فاسـتحبوا ) ٢()ٌ ووقـع يف موضـعها التبـاس خربت وحول بناؤها إىل جهة مكـةٍذات عرق

ً احتياطا واستئناسا باحلديث السابقاإلحرام من العقيق حيرم  )٤( وكان أنس بن مالك ,)٣(ً
 فإن مل يفعلوا وجب عليهم أن جيتهـدوا ويطلبـوا آثـار القريـة العتيقـة وحيرمـوا إذا ,)٥(منه

 .)٧()ومن عالماهتا املقابر القديمة(:  قال الشافعي ,)٦(انتهوا إليها
 فـإذا , ال باالسـم فإن االعتبار يف املواقيت اخلمسة بتلـك املواضـع, فإذا انتهى إليها أحرم

ٍخربت وانتقلت العامرة إىل موضع قريب منـه ُ وسـمي بـذلك االسـم فـاحلكم للموضـع ,ٍ
 .)٨(األول ال يتغري

ً خفي أيضا العقيق//إن:  وقد قيل ,  معناه حيرم" ُّ هيل" صىل اهللا عليه وسلم وقوله . )٩(ٌ

                                                                                                                                               
 .ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيني وهم أهل املد ائن واآلخر ميقات ألهل البرصة

ات عـرق والعقيـق يشء ًومنها أن ذات عـرق كانـت أوال يف موضـع العقيـق اآلن ثـم حولـت وقربـت إىل مكـة, فعـىل هـذا فـذ
 . ًواحدوإنام قالوا يستحب احتياطا

الـضعفاء . هــ ١٣٧اختلط يف آخـر عمـره ت: يزيد بن أيب زياد القريش اهلاشمي أبو عبد اهللا موالهم الكويف ضعفوه يقال ) ١(
 ).٤٥٦\ ٣(الفتح ). ٤١٣\٤(,هتذيب التهذيب )٢٠٩\٣(واملرتوكني 

 ).١٢٨\٧(, املجموع )٣٤٣\٣(األم  ) ٢(
 ).٤٥٦\٣(الفتح  ) ٣(
أنس بن مالك بن النرض بن ضمضم بن زيد بن النجار, األنصاري اخلزرجـي, خـادم رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ,  ) ٤(

أسـد . هــ , وقيـل غريهـا٩٢دعا له النبي صىل اهللا عليه وسلم  , ففتح اهللا عليه, هو آخـر مـن مـات مـن الـصحابة بالبـرصة, ت
 ).٢٨٧\١(وم الزاهرة , النج)٢٩٤\١(الغابة 

 ).٣٢٣\٦(, وذكره يف املطالب العالية )٤٥٦\٣(قاله يف الفتح . وإسناده ضعيف ) ٥(
 ).١٢٨\٧(,املجموع )٣٥٢\١(احلاوي  ) ٦(
ً, عن سعيد بن جبري أنه رأى رجال يريـد أن )٥٣٤\٣(, ويف معرفة السنن واآلثار )١٢٨\٧(,املجموع )٣٥٢\١(احلاوي  ) ٧(

 ).هذه ذات عرق األول : (  , فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت وقطع به الوادي وأتى به املقابر ثم قالحيرم من ذات عرق
 ).١٢٩\٧(,املجموع )٣٥٤\١(احلاوي  ) ٨(
 .مل أقف عىل من قال بذلك ) ٩(
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 .)١(وأصله رفع الصوت
 إما مـن , وطيبة,وطابة,  والدار,هلا أسامء املدينة,  صىل اهللا عليه وسلم  نة رسول اهللاومدي

 .)٢(  أو طيب العيش, أو الطهارة,الرائحة
 , نحـو ذات عـرقمـن هتامـة:  أحـدمها,)بضم اهلاء املهملة وبالفاء موضعان( ذو احلليفةو

 املوضـع املـشهور الـذي يقـرب إىل :ميقات واملقصود هاهنـا وال هو ,وليس هو املراد هنا
 بينه وبينها نحـو عـرش  وهو أبعد املواقيت من مكة, بينه وبينها قريب من ستة أميالاملدينة
َ وجيوز ختفيـف مهزتـه وجيـوز الـشام ,)مهموز مقصور( مأ والش).٣(مراحل بفـتح الـشني (ُ
يـــذكر : )٥(  وقـــال اجلـــوهري ,)٤( وهـــو مـــذكر عـــىل املـــشهور, وهـــي ضـــعيفة)واملـــد
 ويطلق , وجيوز فيها التذكري والتأنيث والرصف وتركه,ملعروفةا املدينة ومرص.)٦(ويؤنث

 . )٧(عليها مع أعامهلا
 .)٨( من حديث جابر)األم(يف  رواه الشافعي " واملغرب " وقد ذكر يف حديث عائشة

بفــتح املــيم واليــاء ( ويقــال هلــا مهيعــة )بــضم اجلــيم وإســكان احلــاء املهملــة(:  واجلحفــة
                                                 

ًرام اتـساعا الفـتح رفع الصوت بالتلبية; ألهنم كانوا يرفعون أصواهتم عند اإلحرام ثـم أطلـق عـىل نفـس اإلحـ: اإلهالل  ) ١(
)٤٥٠\٣.( 
ْ مـا كـان ألهـل املدينـة ومـن {  وسـميت املدينـة لقـول اهللا تعـاىل٤٨٦, اإليـضاح ص)١٤٩\٣(هتذيب األسامء واللغـات  ) ٢( َ َْ َِ َِ َْ ِ َ َ َ

ُحوهلم من األعراب أن يتخلفـوا َّ َ َ َ َ ْْ َ ِ ْ َ ْ ََ ِ   تعـاىل إن اهللا"ديث والدار ألمنهـا واالسـتقرار هبـا وسـميت طابـة للحـ) ١٢٠(التوبة   }.....َُ
 ) .١٥٦ ,١٥٥\٩( , واحلديثان يف صحيح مسلم, املنهاج رشح صحيح مسلم " إهنا طيبة "سمى املدينة طابة وطيبة للحديث 

 ) ٢٩٦\٢(, معجم البلدان )٤٣٠\٣(, النجم الوهاج )١٠٦\٤(البيان  ) ٣(
  ).١٧١\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ٤(
ي أبو نرص الفارايب, كان من أعاجيب الزمان , ذكاء وفطنة وعلـام, كـان إمامـا يف اللغـة واألدب إسامعيل بن محاد اجلوهر ) ٥(

 ).٤٤٧\١(بغية الوعاة . هـ ٣٩٣ت) الصحاح( و) العروض(كان يؤثر السفر عىل احلرض, يطوف اآلفاق له كتاب 
 ).١٧١\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ٦(
 ).١٥٤\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ٧(
ومل يـسم جـابر بـن عبـد اهللا النبـي صـىل اهللا عليـه : ( , قال الشافعي)٣٤١\٣)(١٠٠٤(األم , كتاب احلج , باب املواقيت  ) ٨(

 ). وسلم  وقد جيوز أن يكون سمع عمر بن اخلطاب 
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ُ سـميت , عـىل نحـو ثـالث مراحـل مـن مكـة واملدينـة مكةها وبنيرية بين ق)وسكون اهلاء
وم , وهي اليـ ثم كانت عامرة,جحفة ألن السيل اجتحفها وذهب بأهلها يف الزمن املايض

 وهـي بـالقرب مـن خراب فيها بعض عامرة حمكمة, وقد توجهت إليهـا وأحرمـت منهـا,
 تكـون أدنـى مـن ٌ الذي حيرم الناس منه اليوم عـىل يـسارك وأنـت ذاهـب إىل مكـة)١(رابغ
 .)٢( فقد أحرم قبل حماذاهتا بيسري من أحرم من رابغ,رابغ

 :  وحكى ابن السيد ,)بفتح اهلمزة(أمللم :  ويقال,)بفتح الياء املثناء حتت( ويلملم
 

  .)٣( عىل مرحلتني من مكة  وجيوز رصفه وتركه وهو,)براءين بدل الالمني( يرمرم
 وهـو موضـع  وقرن الثعالـبقرن املنازل:  ويقال له,)بفتح القاف وإسكان الراء(: نَوقر

 أن )٧( والرافعــي) ٦()املختــرص(شـارح)٥(  وذكـر ابــن داود .)٤( مرحلتــانبينـه وبــني مكـة
 واآلخر عىل ارتفاع بقـرب منـه وهـي , قرن املنازل: أحدمها يف هبوط يقال له,القرن اثنان

ــة ــراء:  وكالمهــا ميقــات وقــول اجلــوهري ,القري ــه بفــتح ال  )٩(ً وإن أويــسا القــرين,)٨(إن

                                                 
 مدينـة رابـغ منتـدى. تقع مدينة رابغ عىل الساحل الرشقي للبحر األمحر, حتدها مدينة ينبع من الشامل وجدة من اجلنـوب ) ١(

 .عىل اإلنرتنت
 .٨١, شفاء الغليل ل)١١١\٢(, معجم البلدان )١٢٦\٧(, املجموع)٤٣٠\٤(,النجم الوهاج )١٠٦\٤(البيان  ) ٢(
 .٨١, شفاء الغليل ل)٤٣٠\٣(, النجم الوهاج )١٠٦\٤(, البيان )٢٠١\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ٣(
 )٤٣٠\٤(, النجم الوهاج )٤٥٠\٣(, الفتح )١٢٦\٧(, املجموع)١٠٦\٤(,البيان )٩١\٣(هتذيب األسامء واللغات ) ٤(
 .هو الصيدالين كام سبق, واملخترص خمترص املزين ) ٥(
 . وقد ذكر بعض الشارحني للمخترص: , وعبارته)٣٣٤\٣(العزيز  ) ٦(
 ).٣٣٤\٣(العزيز  ) ٧(
 ).ق ر ن(الصحاح مادة  ) ٨(
ّ إن "ً بن مالك القرين املرادي اليامنيكان مستجاب الدعوة بارا بأمه ويف احلـديث أبو عمرو أويس بن عامر بن جزء القرين ) ٩(

 وطلـب عمـر أن يـستغفر "خري التابعني رجل يقال أويس وله والدة وكان به بياض فدعا اهللا فأذهبه إال موضع درهم يف رسته 
 ). ٧٩\٢(حلية األولياء . ,)١٩\٤( سري أعالم النبالء .له
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 وإنـام ,)١(إليـه ويف نـسبة أويـس , يف فتح رائه : ط باتفاق العلامء يف شيئنيٌمنسوب إليه غل
ٌهو  منسوب إىل بني قرن بطن من مراد من قال باإلسكان أراد اجلبـل املـرشف :  وقيل,)٢(ٌ

 ,ٌرق متفرقـه ومن قال بالفتح أراد الطريق الذي يفرتق منه فإنه موضع فيه ط,عىل املوضع
نقله الشيخ زكي الدين عبدالعظيم بن عبـد القـوي بـن عبـد اهللا بـن سـالمة بـن سـعد بـن 

 )٣()حوايش السنن(سعيد أبو حممد زكي الدين املنذري الشافعي املرصي يف 
 .)٤( ٌ قرية عىل مرحلتني من مكة):بكرس العني( وذات عرق
 وهـي أوديـة , ويف بالد العرب أربـع أعقـة,)٥(هنره ووسعه أما شقه السيل ف  كل والعقيق
ُعقيق يدفق ماؤه يف غور: ٌعادية منها لو (: فقال ذكره الشافعي // وهو الذي,)٦(  هتامةيٌ

 وهـو أبعـد مـن ذات ,)٩( )٨(  قـال ذلـك األزهـري , )٧()ُ كـان أحـب إيلأهلوا من العقيق
 )١١(ِوذكر غري األزهري من األعقة يف بالد العرب عـرشة. )١٠(ٍ بمرحلة أو مرحلتنيعرق

 فــاعلم أن األئمــة ,) ونجــد احلجــاز ونجــد الــيمنهتامــة الــيمن(: وأمــا قــول املــصنف. 
                                                 

 )٤٥١\٣(,الفتح )٤٣١\٣(, النجم الوهاج )١٢٦\٧(, املجموع)٩١\٣(سامء واللغاتهتذيب األ ) ١(
 )٢٠\٤(سري أعالم النبالء. بال خالف بني أهل املعرفة: ,وقال )١٢٦\٧(املجموع ) ٢(
 ).١٢٦\٧(املجموع ) ٣(
, )٤٥٥\٣(لفـتح ًسمي بـذلك ألن فيـه عرقـا وهـو اجلبـل الـصغري وهـي أرض سـبخة تنبـت فيهـا الطرفـاء ا: ذات عرق  ) ٤(

 ).١٢٦\٧(املجموع
 .٨١, شفاء الغليل ل)١٣٩\٤(معجم البلدان ) ٥(
 ).١٢٦\٧(, املجموع )٤٥٩\٣(روضة الطالبني  ) ٦(
 ).١٢٧\٧(, املجموع)٤٥٩\٣(روضة الطالبني ) ٧(
تفـسري (,و) اللغة التهذيب يف(حممد بن أمحد بن أيب األزهر بن طلحة األزهري, اللغوي األديب النحوي, أبو منصور له  ) ٨(

, النجوم )٣١٥\١٦(سري أعالم النبالء . هـ٣٧٥, كان عارفا باحلديث,عايل اإلسناد, ت)التقريب يف التفسري(,و)خمترص املزين
 ).١٤٣\٤(الزاهرة 

 ).ع ق ق (هتذيب اللغة مادة  ) ٩(
 ).وجزم به السبكي: (قال. ٨١,شفاء الغليل ل)١٢٦\٧(املجموع  ) ١٠(
 ).١٢٦\٧(املجموع ) ١١(

 
 ب//٨٥
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  ومكـة ونجـد, فيـه هتامـة وكـذا احلجـاز, ونجـد تـشتمل عـىل هتامـةإن اليمن: )١(]قالوا[
ٌوإذا أطلق نجد.  احلجازرشفها اهللا تعاىل من هتامة  ,هور وهو املش, فاملراد به نجد احلجاز,ُ

 .)٢( ًوميقات النجديني مجيعا قرن
ذا ذكـره القـايض هكـ, أردنا به هتامتها ال كـل  الـيمن     يلملمإن ميقات اليمن:  وإذا قلنا

ميقات  نجـد قرن (:  فقال)البيان( وزاد صاحب .)٣( وغريهم والرافعيوالروياينحسني 
 يف كونه مل ينبه عـىل )املهذب(واعرتض املصنف عىل صاحب  )٤()وسائر النجداتاليمن 

ً بــل مــنهم مــن يطلــق اتباعــا للحــديث كــام فعــل ,ً ومل أر أحــدا خــالف يف ذلــك,إيــضاحه
ومـنهم مـن بـني كـام فعـل .)٥( وغـريهمايض أبو الطيب والق)املهذب( و)التنبيه(صاحب 
 فإنـه )خمتـرص املـزين(يف ذلـك  وكل هـؤالء املبينـني تبعـوا ,)٦(واملصنف وغريمها الرافعي 

 املطلـق  ونجـد,)٧() قـرن ونجـدٍ وأهل  نجـد مـن الـيمن ,  أمللم وأهل هتامة اليمن(: قال
ملـا مل يكـن نجد الـيمن :   وقيل, ألنه املشهور;ً وذكره مطلقا,الذي ذكره هو  نجد احلجاز 

خمتـرص (ًأيـضا يف  وقـال الـشافعي , أو املطلقون ومل يتعرضوا للكـالم عـىل ذلـك,ًرامشهو
 )قـرن :  وكل نجد , وأهل  نجد اليمن ,يلملم :  أهل هتامة  (:)األم( من )احلج األوسط

)٨(.  
 ,) قـرن ونجـد,وقت ألهل  نجد اليمن (: أن يف حديث ابن عباسوزعم القايض حسني 

                                                 
 .قال: يف األصل ) ١(
 ).٣٣٣\٣(, العزيز)٨٧\٥(البحر ) ٢(
 ).٣٣٣\٣(, العزيز)٨٧\٥(البحر ) ٣(
 ).١٠٦\٤(البيان  ) ٤(
 ).١٢٦\٧( , املجموع ٧١, التنبيه ص)٢٧٣ ٢٧٢\١(املهذب  ) ٥(
 ).١٢٦\٧(, املجموع )٣٣٣\٣(العزيز ) ٦(
 .٩٤املخترص ص )٧(
 . قرن: يلملم وأهل نجد اليمن وكل نجد: ل هتامة اليمنوأه: , والعبارة فيه)٥١٩\٣( األم )٨(
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 ٍ ومل أر ذلـك يف يشء مـن طـرق حـديث ابـن عبـاس,)خمتـرص املـزين(كام ذكرناه مـن لفـظ 
 ?  قـرن  فيمن أين يوجـد أن ميقـات  نجـد الـيمن ,ً إذا كان احلديث مطلقا:ولعلك تقول

لنجد املذكور يف احلـديث مطلـق يتبـادر الـذهن وا, يشمل هتامتها ونجدهاوعموم  اليمن 
وإرادة نجـدها مـن  فتخصيص  اليمن , ألنه الذي اشتهرت تسميته;منه إىل  نجد احلجاز 

 )األم(يف تأملـت لفـظ الـشافعي واعلـم أين , ٌ حيتاج كل منهام إىل دليلانالنجد املطلق أمر
 ألهنم يمرون بـه كـام ,ً  قرنا  ففهمت منه أنه إنام جعل لنجد اليمن,يف باب تفريع املواقيت

 يف احلـديث  وإذا كان كذلك فنجـد,)١(فيصري ميقاهتماليوم  بذي احلليفة يمر أهل  الشام 
 وهـو ميقـاهتم مومه إذا مروا بيلملمٍباق عىل عولفظ  اليمن , املراد به النجد املشهور فقط

 .األصيل
ٍ مـن أهـل  نجـد )٢(ُمـن سـلك  كـداء (: ما يبني ذلـك قـالأنا أذكر من لفظ الشافعي ا  وه

 ,وأعـىل  وادي قـرنيف  نجـد  أرفع مـن  قـرن )٣(]وذلك[ , باحلج من  قرن ّ أهل,والرساة
مــن  قــرن  وأهــل  نجــد احلجــاز , فالــرساة يمــرون بــأعاله,ليٍواد مــستطً أن  قرنــا :يعنــي
 //أن هيل من جـاء مـن(:  عطاء ومجاع ذلك ما قال(: عقيب ذلك قال الشافعي ,بأسفله

ٍ هـن هلـن ولكـل آت أتـى "ثـم اسـتدل بقولـه ) ٦() إذا حاذى املواقيت, املواقيت)٤(]غري[
ً فيه أن عراقيا أو شاميا لو مـر )١(]ن هناأكف([: قال الشافعي   " )٧( غري أهلهنعليهن من ً

                                                 
 ).٣٤٥\٣(األم  ) ١(
 .سيأيت التعريف هبا يف باب دخول مكة إن شاء اهللا ) ٢(
 .سقطت من الرشح) قبل أن يأيت ثنية كدا(,وفيه)٣٤٨\٣(األم  ) ٣(
 ).من غري جهة املواقيت(وفيه ) ٣٤٨\٣(األم  ) ٤(
 ).ري جهة املواقيتمن غ(وفيه ) ٣٤٨\٣(األم  ) ٥(
 ).٣٤٨\٣(األم  ) ٦(
 ).٣٤٨\٣(األم  ) ٧(
 ).٣٤٨\٣(األم  ) ٨(
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ًيريد حجا أو عمرة ك باملدينة  كـان ً وأن مـدنيا لـو جـاء مـن  الـيمن ,ان ميقاتـه  ذا احلليفـة ً
 ألهنم خيرجـون مـن ;إنام هو )من  ذي احلليفةهيل أهل  املدينة (:  وأن قوله,ميقاته  يلملم 

 وفيـه ,)٣()والـيمن وكذلك قولـه يف أهـل  نجـد ,)٢(]طريقهم[ احلليفة وم فيكون  ذهبالد
طــريقهم مل يكلفــوا أن يــأتوا   يمــرون بقــرن فلــام كانــتًأن نجــدا أهــل  الــيمن :معنــى آخــر

وال جيوز (: قال. )٤(وهتامتها من هذه طريقهغور  اليمن ألهل وإنام ميقات  يلملم ,يلملم
 .)٥()يف احلديث غري ما قلت

ٍرمحه اهللا بني لنا املـراد وأوضـح املقـصود مـن غـري اخـتالف وال  فهذا اللفظ من الشافعي 
 . ٍخمالفة للحديث

م اشـتهر   ث,كل ما ارتفـع مـن األرض:  ومعناه يف اللغة,)بفتح النون وهو مذكر( ونجد
نجـد (: )هنايـة الغريـب(يف  قـال ابـن األثـري ,)٦( وهو  نجد احلجـاز ,ٍيف موضع خمصوص

وإىل الـيمن  حـرةو وإىل  ء طي إىل  جبيل)٨(وإىل  الياممة  إىل  ذات عرق )٧()ذيب ُمابني الع
()٩(. 
إىل مـرحلتني مـن مابني  ذات عرق هتامة :  ل وقي,إىل البحر وجدة أول  هتامة ات عرقوذ

                                                                                                                                               
 ).وكان بيننا فيه(وفيه ) ٣٤٨\٣(األم  ) ١(
 ).وأول ميقات يمرون به طريقهم(وفيه ) ٣٤٨\٣(األم  ) ٢(
 ). ٣٤٨\٣(األم  ) ٣(
 ).٣٤٨\٣(األم  ) ٤(
 ) .٣٤٩\٣(األم  ) ٥(
 ).١٩\٥(النهاية  ) ٦(
َ اسم ماء لبني متيم عىل مرحلة من الكوفة تسمى بتصغري العذب, وقيل سمي به ألنه طرف أرض , مـن العذبـة وهـي هو ) ٧( َ

 ).١٧٧\٣(النهاية . طرف اليشء
ًناحية بني احلجاز واليمن, أحسن بالد اهللا, وأكثرها خـريا ونخـال وشـجرا, كنـت تنـسب إليهـا زرقـاء الياممـة, ومـسيلمة  ) ٨( ًً

 .١٣١لبالد وأخبار العباد صآثار ا. الكذاب
 ).٧٨\٥(البحر ) ٩(

 لتعريفا
 بنجد

  
  
  
  
  
  

التعريف 
  بتهامة
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 فإهنـا فـوق ,ٌ ال هتاميـة وال نجديـة واملدينـة,ٌ ما وراء ذلك من املغرب فهو غـور وراء مكة
  إىل سـواد الكوفـة)٢(مـابني  جـرش نجـد (: وقال القايض عياض , )١(الغور ودون  نجد 

 كلهـا مـن عمـل الياممـة ونجد  اليمن , وعن يسار  الكعبة , مما ييل املغرب  احلجاز وجدة
 قـول )٤(]هـو[ و,ً وتبعه املصنف عىل هذا التحديد وما أظـن بـني الكالمـني اختالفـا,)٣()

  .)٥( أن اليمن عن يمني  الكعبة: والصواب,ٍليس بجيد عن يسار  الكعبة :القايض 
ً مـأخوذا مـن ,ً وهو كل ما انخفض من األرض وكـان غـورا)بكرس التاء وفتحها( وهتامة

 .)٦(وهتامة احلجازً ثم اشتهر اسام يف  هتامة اليمن ,التهم وهو شدة احلر وركود الريح
ًتنبيه عىل أنه ال فرق بني أن يكون مكيا أو غري مكي ساكنا أو  ,)من مكة(: صنف وقول امل ً
ل بـأن ميقاتـه ئ والوجه القا, ومن أطلق من األصحاب املكي هنا فمراده ذلك,ٍغري ساكن
فعـىل األصـح , وأحـرم مـن  احلـرم  فلو فارق بنيان مكة,ٌبعيد خمالف للحديثكل  احلرم 
 ولو أحرم خارج احلرم ,)٧(إساءة  وعىل الوجه اآلخر ال, فيلزمه الدم إن مل يعد,ٌهو ميسء

 عـىل األصـح وإىل   إىل مكـةرفـة فيلزمـه الـدم إال أن يعـود قبـل الوقـوف بع,ًفميسء قطعـا
 . فكاآلفاقي إذا عاد إىل ميقاته فإذا عاد إىل مكة,عىل الثايناحلرم 

أو  يف  احلرم  أما لو أحرم خارج مكة, ة إذا كان إىل جهة  عرف:املسألة وال خيفى أن صورة 
 , إسـاءة وال دم كـاإلحرام قبـل امليقـات يف طريقـه إىل عرفـة فـالٍاحلل من جهة تكون مكة

                                                 
 ).٢٠١\١(النهاية  ) ١(
َجرش ) ٢(  ).١٢٦\٢(معجم البلدان . من خماليف اليمن من جهةمكة: ُ
 ).ن ج د (مشارق األنوار , مادة  ) ٣(
 .كذا يف األصل, ولعل الصواب بحذفها ) ٤(
 .١٦٦املطلع ص ) ٥(
 .١٦٦املطلع ص ) ٦(
 .٧٩شفاء الغليل ل ) ٧(
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إن املكـي إذا أراد :  وقيـل,)١(وهذا احلكم الذي قلناه ال فرق بني املفرد والقارن واملتمتـع 
 ومـن , واملـشهور األول,القران جيب أن خيرج إىل أدنى احلل كـام لـو أراد العمـرة وحـدها

 حيـرم مـن بـاب داره , أظهرمهـا,قـوالن//  ويف األفـضل, جـازٍأي موضع أحرم من مكة
 ,ًقريبـا مـن  البيـت  أن يتهيـأ لإلحـرام وحيـرم مـن  املـسجد : والثـاين,ًحمرماويأيت  املسجد 
ًيطوف سبعا ويـصيل ركعتـي الطـواف ثـم يقـصد  عرفـة أنه إذا أتى  البيت وذكر الروياين 

ف اتفـــاق الـــشافعي  وذكـــر املـــصن,)٢(عـــىل القـــول األول أو حيـــرم عـــىل القـــول الثـــاين
 ثـم , يـستحب لـه أن يطـوف ويـصيل ركعتـنيواألصحاب عىل أن املحرم باحلج من مكـة

 .)٣(خيرج 
حتى إذا  : قالعن جابر  ويف الصحيحني ,واعلم أن القولني متفقان عىل أنه حيرم من مكة

 ,وا املـسري مـن هنـاكؤابتـد وكـأهنم )٤( أهللنـا بـاحلج,ٍظهرب كان يوم الرتوية وجعلنا مكة
 ولـو خـرج املكـي إىل امليقـات وأحـرم منـه , كام لو أحرم من امليقـات,وهو وقت اإلحرام
 يكون مسكنه فوق امليقات بـأن )بضم اهلمزة(ُ وغري املكي وهو األفقي ,جاز وال دم عليه

ىل ميقاته أو إىل غريه مـن املواقيـت اخلمـسة فهـو  فإذا انتهى إ,يكون امليقات بينه وبني مكة
ــذي احلليفــة ــر ب ــشامي إذا م ــة كال ــهميقات ــه, فهــي ميقات ــه املــصنف بقول :  وعــىل ذلــك نب

 وبـه قـال ,)٥(إىل  اجلحفـة  يرخص أن جيـاوز مـن  ذي احلليفـة   وكان  أبو ثور ,)املتوجه(
 )١( ومالـكعن  أيب ثـور ي زالذي نقله اخلوو,  هكذا أطلق ابن املنذر ,)٦(أصحاب الرأي

                                                 
 .٨٠شفاء الغليل ل ) ١(
 .٨٠شفاء الغليل ل ) ٢(
 .٨٠شفاء الغليل ل ) ٣(
وراء ): بظهـر(, ومعنـى )٥٩١\٣(الفـتح . البخاري, كتاب احلـج, بـاب اإلهـالل مـن البطحـاء وغريهـا للمكـي, معلقـا ) ٤(

 .ظهورنا
 ).٤٥٢\٣(,الفتح )١٧٩\٣(اإلرشاف  ) ٥(
 ).٤٥٢\٣(,الفتح )١٧٩\٣(ف  اإلرشا،)٣٠٣\١( املسالك يف املناسك  )٦(
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فال يشء عليهم إذا أحرموا من  ذا قدموا  املدينة  إومرص أن أهل  الشام ,)٢(وأهل  العراق 
 .)٣(وغريهم  فليس ذلك للعراقي والتهامي,اجلحفة 

 ).واألفضل أن حيرم :(قال
  

 )٤( األفقي:أي

 .)من أول امليقات(
ٌ سـواء أحـرم مـن ميقـات رشعـي أم مـن ,ً ليقطع الباقي حمرما,وهو طرفه األبعد من مكة
 أنـه حيـرم مـن )اإلمـالء( وعـن ,)٦()األم( ونص عليـه يف ,)٥(قريته أم حلته هكذا أطلقوه

ً لـيس رصحيـا يف )إلمـالءا( ورأيتـه يف ,)٧( هكـذا نقلـه الرويـاين ,ه ومـن مـسجد قريتـهتبي
أن يكون اإلحرام من عند املسجد  وينبغي يف  ذي احلليفة ,)٨(االستحباب لكن يف اجلواز
 .)٩(ً قطعاصىل اهللا عليه وسلم الذي أحرم من عنده النبي 

                                                                                                                                               
 ).٤٥٢\٣(, الفتح )٣١٩\١(التفريع  ) ١(
 ., ومل يذكر قول مالك)١٧٩\٣(اإلرشاف  ) ٢(
 ).٤٥٢\٣(الفتح  ) ٣(
 .٨٠شفاء الغليل ل ) ٤(
 .٨٢شفاء الغليل ل ) ٥(
جم الوهــاج , الــن)٤٥٣\٣(, الفــتح )١٢٨\٧(,املجمــوع)٣٤\٢(,روضــة الطــالبني )٣٥٥\١(, احلــاوي )٣٤٧\٣(األم  ) ٦(
)٤٣١\٣.( 
 .مل أقف عليه يف البحر ولعله يف احللية ) ٧(
 .مل أقف عليه أيضا ) ٨(
بـاب ميقـات أهـل املدينـة وال هيلـوا قبـل : وبوب البخاري عىل ذلك فقال . ,)٤٣١\٣(, النجم الوهاج )٤٥٣\٣(الفتح  ) ٩(

 ). ١٧\٢(, حتفة املحتاج ٨٢, شفاء الغليل ل)٤٥٣\٣(ذي احلليفة الفتح 

  
  

 

 ألفضل يف ا

  إحرام األفقي

   من أول

  امليقات
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 ).وجيوز من آخره: (قال
 وكــذا املكــي ال يتجــاوز طرفهــا الــذي يــيل  ,ًحمرمــاوال يتجــاوزه إال , لوقــوع االســم عليــه

 .)١(ًإال حمرماعرفة 

 ).ومن سلك:(قال
  .فاق من أهل اآل:أي

  ).ًطريقا(
 .يف الرب أو البحر 

 ).ً فإن حاذى ميقاتا آخر من حماذاته,ٍال ينتهي إىل ميقات(
 . فإن اشتبه عليه اجتهد ,اعترب ما ذكرناههل  العراق  ملا اجتهد يف ميقات أ ألن  عمر 

 وأشـار القـايض أبـو ,ويستحب أن يستظهر حتـى يتـيقن أنـه قـد حـاذى امليقـات أو فوقـه
 ة املـسامت: باملحـاذاة هنـاّي واملعنـ, واملذهب استحبابه,إىل وجوب هذا االستظهارالطيب 

  .)٢(عن اليمني أو اليسار دون املحاذاة بالظهر أو الوجه

 .)٣() ]أحدمها[أو ميقاتني فاألصح أنه حيرم من حماذاة (:قال
 وعىل كال التقديرين , من اآلخر أوالاعلم أن امليقاتني إما أن يكون أحدمها أبعد عن مكة

 : ُتفاوتا يف املسافة أو يتساويا فهذه أربعة أقساميما أن إف
 وحدها ً مجيعا أويف املسافة إىل مكةه وإىل طريقاألول والثاين أن يتساويا يف املسافة إىل مكة

                                                 
 ).٢٢٦\٢(,مغني املحتاج )٤٣١\٣(, النجم الوهاج )١٢٨\٧(,املجموع )٣٥٥\١(احلاوي  ) ١(
 ).٢٦٠\٣(,هناية املحتاج )٢٢٦\٢(, مغني املحتاج )٣٣٥\٣(العزيز  ) ٢(
 .١٩٣كام يف املنهاج ص) أبعدمها(والصواب ) أحدمها(يف النسخة  ) ٣(
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 . )١(قاته ما حياذهيامي فمةًحماذاهتام دفعة واحد//وكانت
 ه مــن اآلخــر ويتــساويا يف املــسافة إىل طريقــأن يكــون أحــدمها أبعــد عــن مكــة: الثالــث 

  وال ينتظر الوصول إىل,فاألصح أنه يتعني اإلحرام من املوضع املحاذي لألبعد
 ,ليحـرم مـن  اجلحفـة أن جياوز  ذا احلليفـة  كام ليس ملن وصل إىل  املدينة ,ألقرب حماذاة ا
إىل مجهور األصحاب ملاوردي  ونسبه ا,يتخري بينه وبني املوضع املحاذي لألقرب: والثاين
 ومن التعليل املذكور يعلم أن صورة املـسألة إذا كـان يـصل إىل ,)٢()إنه الصحيح(: وقال

ً وقد يتصور يف هذا القـسم حمـاذاة ميقـاتني دفعـة واحـدة ,حماذاة أحدمها قبل حماذاة اآلخر
 وهـل هـو منـسوب إىل ,ا فيحـرم مـن املحـاذاةبانحراف أحد الطـريقني لوعـورة أو غريهـ

ٍ لو جـاوز بغـري إحـرام أو انتهـى : فائدهتام,)٣(فيه وجهنيأبعدمها أو أقرهبام? حكى اإلمام 
 هل يرجـع إىل ,حاذاةإىل حيث يفيض إليه طريق امليقاتني وأراد العود ومل يعرف موضع امل

مـن حيـث جـاء وإىل إمكـان ) ٤( ]هعـود[فـإن فـرض إمكـان ( :هـذا أو ذاك? قـال اإلمـام 
 كـل مـن َّ فإن, فالذي أراه أن يكون املعترب تلك املسافة يف نفسها قربت أو بعدت,املحاذاة
 .)٥() وال يلزمه العود إليه يف نفسهته,ًيقاتا كفاه يف العود الرجوع إىل مسافجاوز م

  . وإىل طريقهأن يتفاوت امليقاتان يف املسافة إىل مكة: القسم الرابع
 هــذا ,)٦()أوهلــام أظهرمهــا:  وجهــان,فاالعتبــار بــالقرب إليــه أو إىل مكــة(: قــال الرافعــي 

 وبـني ذلـك ,أنه لو كان الـذي عـن يمينـه بينـه وبينـه مخـسة أميـال(:  وذكر الروياين ,لفظه
   وبني مكة, ثالث ليال والذي عىل يساره بينه وبينه ثالثة أميال إذا حاذاهامليقات ومكة

                                                 
 ).٤٣١\٣(, النجم الوهاج )٣١٥\٢(, روضة الطالبني)٣٣٥\٣(,العزيز )٨٠٩\٥(البحر ) ١(
 ).٣٦١\١(احلاوي  ) ٢(
 ).٢١٢\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 .عود: يف األصل ) ٤(
 ).٤٣١\٣(, النجم الوهاج )٣١٥\٢(, روضة الطالبني)٨٠(\٥(,البحر)٢١٢\٤(هناية املطلب  ) ٥(
 ).٣٣٦\٣(العزيز ) ٦(
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 .)١() فإذا انتهى إىل حماذاة امليقات الذي عىل يمينه لزمه اإلحرام,وبينه مسرية ليلتني
 
 

 ,املذكور مع إطـالق املـصنف اإلحـرام مـن األبعـد فليتأمل هذا الكالم مع كالم الرافعي 
 وقد فرض األصحاب األقسام األربعة فيام إذا توسط بني طـريقني ,استبفإن فيه بعض ال

 فإنه جيـوز ,واجلحفة ويمكن تصوير الثالث والرابع يف  ذي احلليفة ,ٌيفيض كل إىل ميقات
اس تبـ ويف هذه األقسام ال, وتفاوتههفرضهام عىل اليمني والشامل ويساوي قرهبام إىل طريق

 .)٢(حيتاج إىل حترير

  ).وإن مل حياذ أحرم عىل مرحلتني من مكة: (قال
 ).٣ (إذ ال ميقات أقل مسافة من ذلك

 ,من مسكنه بني ميقـاتني أحـدمها أمامـه واآلخـر وراءه(: والروياين قال املاوردي :فـــرع 
  والـصفراء كأهـل  بـدر فمن كان يف جادة املغرب والـشام;ة واجلحف , احلليفة)٤( ]يكذ[

أو عـىل طريـق  ذي ومن كان يف جـادة  املدينـة ,التي هي أمامهم فميقاهتم من  اجلحفة ) ٤(
  ;ًموضــعهم اعتبــارا بــذي احلليفــة مــن  فميقــاهتم)٧(  والعــرج)٦(كأهــل  األبــواء احلليفــة 

                                                 
 .٨٣, شفاء الغليل ل)٨٠\٥(البحر ) ١(
 ).٤٣١\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 ).٢٢٦\٢(مغني املحتاج  ) ٣(
 ., والصواب املثبت)كذا(يف األصل  ) ٤(
 أربـع مراحـل مـن املدينـة, نحـو موضع الغزوة العظمى لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  ماء معروف وقرية عامر ة عـىل  ) ٥(

 )٣٦\٣(امء واللغات هتذيب األس. ً كيال١٥٥وهي اليوم بلدة بأسفل وادي الصفراء , تبعد عن املدينة 
, معجـم )٤٤\١(معجـم البلـدان . قرية من أعالم الفرع من املدينة بينها وبني اجلحفة مما ييل املدينة ثالثـون مـيال: األبواء  ) ٦(

 .١٤املعامل اجلغرافية ص
  ).٩٩\٤(معجم البلدان . جبل بني مكة واملدينة يمتد إىل لبنان : العرج  ) ٧(

  

  

  
  
  

 من مسكنه 
بني ميقاتني 

 أحدمها
  أمامه 
 واآلخر
   وراءه
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 ومن كان بني اجلادتني كأهـل , لبعدهم عنها;لكوهنم عىل جادهتا وانفصاهلم عن  اجلحفة 
 وإن كـانوا إىل ,أقرب أحرموا من موضـعهمة فإن كانوا إىل جادة  املدين, )١( حرب//بني

 وإنـام , ولـيس االعتبـار بـالقرب مـن امليقـاتني,أقـرب أحرمـوا مـن  اجلحفـة جادة  الشام 
 أحـدمها ,عىل السواء ففيه وجهان , وإن كانوا عىل اجلادتني اجلادتنياالعتبار بالقرب من 

إهنم باخليار بني إحرامهم مـن موضـعهم وبـني اإلحـرام :  والثاين,حيرمون من موضعهم:
  .)٢(من  اجلحفة 

 ). فميقاته مسكنه,وامليقات ومن مسكنه بني مكة:(قال
 إن كـان يف , أو مـسكنه وحـده,)٣(التـي ينزهلـا البـدوي القرية التي يسكنها أو احللـة : أي

ومـن كـان دون ذلـك فمـن حيـث  " : صىل اهللا عليه وسلم لقوله . )٤(ٍبرية ليس فيها غريه
 كاملكي إذا خـرج ,جاز وال دم عليه,قصد امليقات فأحرم منه و فلوترك مسكنه )٥( "أنشأ 

  جهـة مكـة ولـو جـاوز مـسكنه إىل,)٦( قالـه القـايض أبـو الطيـب ,إىل امليقات فأحرم منـه
 . )٧(فكمجاوزة امليقات

                                                 
ب , حجازية الوطن, حتولت من اليمن يف القرن الثاين اهلجري , فنزلت وسط احلجاز , وسيطرت عليه , قبيلة يامنية النس ) ١(

 .١٠٨معجم قبائل احلجاز ص. بنو سامل, ومرسوح : وأصبحت من القبائل الكبرية وتنقسم اليوم إىل فرعني عظيمني مها 
 ).٣١٦\٢(, روضة الطالبني)٨٠٧٩\٥(,البحر)٣٦٩\١(احلاوي  ) ٢(
 :احلي النزول, ومنه قول األعشى: قال يف جممل اللغة: احللة)  ٣(

 .ٌقباب وحي حلة ودراهم    ًلقد كان يف شيبان لو كنت عاملا
 ).ح ل (جممل اللغة مادة 

ميقـات هـؤالء : هذا متفق عليه إال ما روي عن جماهد أنه قال : ,الفتح وقال )٤٣٣\٣(, النجم الوهاج )٣٣٥\٣(العزيز  ) ٤(
 .نفس مكة 

 سبق خترجيه ص ) ٥(
 ).١٣٢\٧(املجموع  ) ٦(
 ).٣٣٥\٣(العزيز  ) ٧(

 ب//٨٧

  

  

  

 حكم إحرام 

 من مسكنه 

 بني مكة

  وامليقات
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 .)ًومن بلغ ميقاتا: (قال
  .ً من املواقيت اخلمسة أو غريها مما جعلناه ميقاتا:أي

ًغري مريد نسكا ثم أراده( ٍ.( 

 .)٢(يلزمه العود إليه:  حيث قالً خالفا ألمحد)١( بعد جماوزته فميقاته موضعه: أي
 " ومن كان دون ذلك فمن حيث أنـشأ":  صىل اهللا عليه وسلم  أنه داخل حتت قوله : لنا

 وال خـالف ,إذا مل يقصد دخول  احلـرم : مهاا أحد, وقد دخل يف كالم املصنف مسألتأن,
ن أراد احلـج أو ممـ":  صىل اهللا عليـه وسـلم  لقوله ,ٍنه ال يأثم بمجاوزة امليقات غري حمرمأ

 ."العمرة 
ذلك وال ك فاحلكم , ال جيب اإلحرام لدخوله:فإن قلنا ,أن يقصد دخول  احلرم : والثانية

ٌ سواء حج يف هـذه الـسنة أومل حيـج إال أن يريـد النـسك ويتجـاوز موضـع ,دم عليه بذلك
 فيـأثم , وإن أوجبنا اإلحرام لدخولـه فعليـه إنـشاؤه مـن امليقـات, فإن ذلك ميقاته,إرادته

  وأما الدم فإن دخـل مكـة, حمرمكام إذا جاوزه عىل قصد النسك غري, بمجاوزته غري حمرم
إن ( :  والبغـويواملتويل قال القايض حسني , وإن دخلها غري حمرم,ًحمرما لزمه دم اإلساءة

 ألنه بان أنه كان عليه أن حيـرم مـن امليقـات وإن حـج ;حج يف هذه السنة لزمه دم اإلساءة
 وإن اعتمـر لزمـه , ألن إحرام هذه السنة ال يـصلح حلـج قابـل,ٍيف سنة أخرى فال دم عليه

 .)٣() يف الثانية ألنه وقت اإلحرام بالعمرةٌ سواء اعتمر يف هذه السنة أم,دم اإلساءة

                                                 
 ).٤٥١\٣(,الفتح )٤٣٣\٣(,النجم الوهاج )١٣٢\٧(, املجموع )٨٢\٥(البحر ) ١(
, ذكر روايتني وصحح أنه ال يلزمه وهي الرواية األوىل ومحل كالم أمحد يف إلزامه بالرجوع عىل من جاوز )٧٠\٥(املغني  ) ٢(

 ).٢٠٨\٣(ن جيب عليه اإلحرام وذكر أدلة أخرى, والفروع امليقات مم
 ).١٢٢\٧(, املجموع )١٨٤\١(التتمة  ) ٣(

  

  

 

ًإذا بلغ امليقات مريدا 
 للنسك 

 أو غري مريد
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 ).ًوإن بلغه مريدا : (قال
ٍحلج أو عمرة أو قران:أي ٍ  وادعى املصنف اإلمجـاع , للحديث;ٍ مل جيز جماوزته بغري إحرام,ٍ
  .)١( وليس كذلك,عليه

 ).فإن فعل لزمه العود ليحرم منه: (قال
 .)٢(للحديث

 ).ًيق خموفاإال إذا ضاق الوقت أو كان الطر: (قال
 فإنـه حيـرم ويمـيض عـىل وجهـه ويريـق , وكذلك االنقطاع عن الرفقـة أو املـرض الـشاق

 فـسنوضح ,ً فلو تكلف العود يف هذا القسم وأدرك أو عاد فيام إذا مل يكـن معـذورا,)٣(ًدما
 .القول فيه

 ).فإن مل يعد لزمه دم: (قال
 وقـال )٤( "ًأن مـن تـرك نـسكا فعليـه دم  ": ً ومرفوعـا //ً موقوفا ًملا روي عن ابن عباس

 وقـال ابـن ,)٦()ال حـج لـه(: وقال سعيد بن جبري ) ٥()اليشء عليه(: يف أحد قوليهعطاء 

                                                 
, وذكـر أن اإلمجـاع منـازع فيـه كـام ذكـر )٤٣٤\٣(, الـنجم الوهـاج )١٣٥١٣٤\٧(, املجموع )٣١٦\٢(روضة الطالبني ) ١(

 .الشارح, ونقل أن ابن املنذر, وابن عبدا لرب حكيا اخلالف فيه 
 ).٤٣٤\٣(, النجم الوهاج )٣١٦\٢(, روضة الطالبني) ٢(
 ).٤٣٤\٣(, النجم الوهاج )٣١٦\٢(روضة الطالبني ) ٣(
, البيهقـي, كتـاب )٤٥٨\٣(, أخرجـه الـشافعي يف األم)٨٣٦(مالك, كتاب احلج, باب ما يفعل من نيس من نسكه شيئا  ) ٤(

) : ٧٩\٨(قال يف املجمـوع ) ٨٩٢٥) (٤٤\٥(رم ثم أحرم دونه ًاحلج, باب من مر بامليقات يريد حجا أو عمرة فجاوزه غري حم
ًبأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفا عليه ال مرفوعا ً . 

 )٧١٦\٢(,دالئل املنهاج )٤٥٣\٣(, الفتح )١٣٦\٧(, املجموع)٤١\٤(,االستذكار )١٨٠\٣(اإلرشاف  ) ٥(
, إرشــاد ) ٧١٦\٢(, دالئــل املنهــاج )٤٥٣\٣(فــتح , ال)١٣٦\٧(, املجمــوع)٤١\٤(, االســتذكار )١٨١\٣(اإلرشاف  ) ٦(

 .٧٥الساري ص
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 .)١()ٍ فيهل بعمرة, ثم يرجع إىل امليقات,يقيض حجه(: الزبري 
ً خالفـا ألصـحاب ,)٢(ادولو أفسد حجه فدم املجاوزة واجب بحاله مع مـا يلزمـه باإلفـس

أ ثنــ أمــا إذا أن,ٌوإطــالق املــصنف حممــول عــىل مــا إذا أحــرم ,)٣(  نقلــه ابــن املنــذر ,الــرأي
إلثم ألن إن حصل ا, و فال دم عليه,ً بعد املجاوزة عن اإلحرام فلم حيرم أصال)٤(]عزمه[

ًالدم إنام جيب جربا للنسك ال بدال عنه  . يف الصورة التي سنحكيها هكذا علله املاوردي ,ً
 وهو مع ,والغزايلومن تأمل كالم األصحاب مل يرتدد يف ذلك إال ما سنحكيه عن اإلمام 

ً وهبذا يظهر لك أن املجاوزة وحـدها ليـست كافيـة يف إجيـاب ;شذوذه ليس نفس مسألتنا
 . بل املوجب النقص احلاصل يف النسك بسبب املجاوزة,الدم

 .)٥()م فعليه د, وأحرم دونه,ً مريدا للنسكهومن جاوز(: ) التنبيه(وما أحسن قوله يف 
 وهو صـحيح إذا مل ,)٦(أنه ال دم عليه أطلق املاوردي , ومل يعدولو مل حيرم حتى دخل مكة

 قـدمناه عـن القـايض  أما إذا أحرم منها فيأيت فيه التفصيل الـذي, كام قدمناهحيرم من مكة
ٍوغريه إن أحرم بحج يف هذه السنة أو بعمرة فيها أويف غريها وجب وإال فالحسني   فـإن ,ٍ

 . وجهانيوافق عىل ذلك محل إطالقه عليه وإال كان يف املسألةكان املاوردي 
  فقـد قـال صـاحب,خرج منها إىل ميقات آخر فأحرم منـهو وال فيها وإن مل حيرم قبل مكة

                                                 
وهذه الثالثة األقـوال الثالثـة شـذوذ صـعبة عنـد فقهـاء األمـصار : , وقال )٤٢ ٤١\٤(,االستذكار )١٨٠\٣(اإلرشاف  ) ١(

 )١٣٦\٧(املجموع. ألهنا ال أصل هلا يف اآلثار وال تصح يف النظر 
 ).١٣٦\٧(, املجموع )١٨٢\٣(, اإلرشاف )١٣٦\٧(املجموع ) ٢(
 ).٣١٦\١(, املسالك يف املناسك )١٨٢\٣(اإلرشاف  ) ٣(
 .ولعل الصواب املثبت, غربة: يف النسخة ) ٤(
 .٧١التنبيه ص ) ٥(
 .١٨٠, كفاية املحتاج ص)٣٦٦\١(احلاوي  ) ٦(
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إذا جـاوز املـدين ذا احلليفـة :  مـن أصـحابنا يقـول)١(سمعت الرشيف العثامين) : (البيان(
ٍ ثـم خـرج منهـا إىل ميقـات آخـر كـذات , غري حمـرم فبلغ مكة,ٍغري حمرم وهو يريد النسك

 ألنــه ال حكــم ; فــال دم عليــه بــسبب جماوزتــه  ذا احلليفــة ,وأحــرم منــه أو  يلملــم ٍعــرق
جيـب :  وقلنـا,ٍ غـري حمـرم فـصار كمـن دخـل مكـة, غـري حمـرمإلرادته النسك ملا بلغ مكـة

: قلـت, )٣( ) وفيـه نظـر,وهـو حمتمـل (: قـال النـووي ,)٢()اإلحـرام لـدخوهلا ال دم عليـه
فأمــا كــالم  ,)٤ () واملتــويلوالبغــويٌوالشــك أنــه خمــالف ملقتــىض كــالم القــايض حــسني (

 ألنـه حـصل ;)٥(هنـا أصـح وكيف ما قدر فكـالم القـايض حـسني ,فمحتمل لهاملاوردي 
 .هالنقص يف النسك الذي قصده بمجاوزته ميقاته املأمور ب

 فـال دم ,ٍ من غـري إحـرام إىل ميقاتـه الـذي جـاوزه فـأحرم منـهأما إذا عاد بعد دخوله مكة
إن عـاد قبـل أن يبعـد عـن امليقـات (:  وقـاال)عليـه دم(:  فقاالوالغزايل وشذ اإلمام ,عليه

 : أصـحهام, فوجهـانوقبـل مكـة,  وإن عاد بعد بلوغ مسافة القـرص,لقرص سقطبمسافة ا
 ,ًدها موجبــة للــدمحــاوزه امليقــات مــن غــري إحــرام وجتــ وكــأهنام رأيــا أن ,)٦( )الــسقوط

 .)٧( أم الٌ فال دم عليه سواء دخل مكة,واملذهب أنه متى عاد قبل اإلحرام

 ). الدم//فإن أحرم ثم عاد فاألصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط: (قال
ٍ ألنه حصل حمرما يف ميقاته قبل التلبس بيشء من أفعالـه فـصار; فال دم عليه: أي لـو  كـام ً

                                                 
كــان عاملــا زاهــدا ورعــا, الــرشيف العــثامين شــيخ العمــراين ســمع منــه أشــياء وهــو حممــد بــن أمحــد بــن حييــى االــديباجي,  ) ١(
 ) . ٢٦٥) (٣٠٤\٢(الطبقات البن قايض شهبه . هـ٥٢٧ت

 .١٨٢,كفاية املحتاج ص)٤٣٦\٤(,النجم الوهاج )١١٥\٤(البيان ) ٢(
 .١٨٢, كفاية املحتاج ص)١٣٦\٧(املجموع ) ٣(
 .٨٥, شفاء الغليل ل١٨٢كفاية املحتاج ص ) ٤(
 .١٨٢كفاية املحتاج ص ) ٥(
 .١٨٢, كفاية املحتاج ص)١٣٦\٧(, املجموع )٦٠٩\٢(, الوسيط )٢٠٩\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 ).١٣٦\٧(املجموع ) ٧(
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  ثمإن أحرم

   عاد قبل تلبسه

 بنسك
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  وحكاه أبو الطيب,يلزمه الدم وال يسقط بالعود:  والثاين,)١(أحرم من دويرة أهله
: وقيـل, )٣(  وبه قال مالـك,)٢( ألن اإلساءة تأكدت بإنشاء اإلحرام من غري موضعهً,قوال 

إن عـاد : قـال أبـو حنيفـة و,)٤(إن عاد قبل مسافة القرص مـن امليقـات مل جيـب وإال وجـب
وسـقط  وعىل األصح هل نقول إنه وجـب بـاإلحرام ,)٥(ولبى سقط وإن مل يلب مل يسقط 

عنـد   أصـحهام,مل جيب? فيـه وجهـانإنه  أو نقول ,كام تقتضيه عبارة الكتاب هذه, بالعود
إنه إن عـاد تبينـا (:  وقال البندنيجي ,)٦()إنه جيب بفوات العود(:  وقال,اين الث:املاوردي 
 .)٧() وإن مل يعد تبينا أنه كان وجب,أنه مل جيب

 وخـرج منهـا يف حالـة ,وإذا مجعت بني الكالمني فظاهرمها حصل يف املوجب ثالثة أوجه
 قـال ?, هـل هـو عنـد اإلحـرام أو عنـد الفـوات,بعدم العـود وجهـان يف وقـت الوجـو

ــان(صــاحب  ــه وجهــان(: )البي  حكامهــا يف ,ًوهــل يكــون مــسيئا إذا عــاد إىل امليقــات في
 ألن ,ًيكون مـسيئا:  والثاين,ً ألنه حصل فيه حمرما;ً والظاهر أنه ال يكون مسيئا,)الفروع(

ــا )١( الــوجهني)٩( وجعــل ابــن يــونس ,)٨()اإلســاءة حــصلت بــنفس املجــاوزة  عــىل قولن
                                                 

, املجمـــــوع )٣١٧\٢(, روضـــــة الطـــــالبني)٣٣٧\٣(, العزيـــــز )٢٠٩\٤(, هنايـــــة املطلـــــب)٣٦٢\١(احلـــــاوي  ) ١(
 ).٤٥٣\٣(,الفتح)١٣٥\٧(
,الـنجم )١٣٥\٧(, املجمـوع )٣١٧\٢(الطـالبني, روضـة )٣٣٧\٣(, العزيز )٢٠٩\٤(, هناية املطلب)٣٦٢\١(احلاوي  ) ٢(

 ).٤٥٣\٣(الوهاج 
 ).٤١\٤(, االستذكار)٣١٩\١(التفريع  ) ٣(
 ).٣٣٧\٣(,العزيز)٢٠٩\٤(هناية املطلب ) ٤(
 ).٤٥٣\٣(, الفتح٥٩, إرشاد الساري ص)٣١٤\١(, املسالك يف املناسك )٧٢٨\٢(خمتلف الرواية  ) ٥(
 ).٣٦٢\١(احلاوي  ) ٦(
 ).أ(٦٢٠٠٢٢نبيه لكفاية ال ) ٧(
 ).١٣٥\٧(, املجموع )١١٤\٤(البيان ) ٨(
هــ, ٦٥٣عمر بن أيب احلرم بن عبد الرمحن بن يونس الشيخ زين الدين الكناين الفقيه األصويل, شيخ الشافعية , ولد سنة  ) ٩(

ــسبكي عــن بعــضها  ــدين ال ــوىل القــضاء , كتــب عــىل الروضــة حــوايش , أجــاب تقــي ال ــس. هـــ٧٣٨ت. وت بكي طبقــات ال
)١٨٨\١٠.( 
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أن اإلسـاءة والـدم  واقتـىض كـالم الرويـاين ,)البيـان( وبه يشعر كالم صاحب ,بالسقوط
ً يكـون مـن أراد النـسك خمـريا , وهو ظـاهر املـذهب, وأنه عىل القول بالسقوط,متالزمان

ًود إليـه وال يكـون مـسيئا يف ه أو دونـه ثـم يعـمنـ أن حيرم قبـل امليقـات أو:بني ثالثة أشياء
ًوهذا بعيـد جـدا ,)٣( يونس واعرتض عىل ابن , وتبعه ابن الرفعة ,)٢(ٍواحد منهام  وكيـف ,ٌ

 وإنام الوجهـان عـىل قولنـا , إن املذهب أنه جيوز له جماوزة امليقات غري حمرم ثم يعود:يقال
ًخالفا ملا قال صـاحب ًبالسقوط ثم الذي ينبغي أن يكون األصح أن يكون مسيئا ملا قلناه 

 ويمكـن , وقد تقدمت دعوى املصنف اإلمجاع عىل حتـريم املجـاوزة,نه الظاهرإ )الفروع(
ًول القول بأنه ال يكون مسيئا عىل أن املراد أن حكم اإلساءة ارتفع برجوعـه وتوبتـه تأُأن ي

 , قـال مـا قالـه الرويـاين )التجريـد(يف وبعد ذلك رأيت املحاميل ,ٍوحينئذ ال يبقى خالف 
 فاشرتط يف املجاوزة النية , أو حيرم دونه ثم يعود عليهةّأن جياوزه بني: ولكنه جعل الثالث

  .)٤(ًوبه يقرب قليال

 ).وإال فال: (قال
ٍ لتأديــة ذلــك النــسك بــإحرام نــاقص, إن عــاد بعــد تلبــسه بنــسك مل يــسقط:يأ  والقــول ,ٍ

 وال فـرق يف النـسك ,ًبالسقوط هنا بعيد ال يكاد يوجد رصحيا يف هذه احلالـة بخـصوصها
ًبني أن يكون ركنا كالوقوف أو سنة كطواف القدوم  .)٦( ال أثر للتلبس بالسنة: وقيل,)٥(ً

 

                                                                                                                                               
 ). ب(٦٢٠٠٢٢كفاية النبيه ل ) ١(
 ).ب(٦٢٠٠٢٢, كفاية النبيه ل)٨١\٥(البحر  ) ٢(
 ).ب(٦٢٠٠٢٢كفاية النبيه ل ) ٣(
 .١٨٦, كفاية املحتاج ص١٩١, كنز الراغبني ص)٤٣٥\٣(, النجم الوهاج ١٤٣اإليضاح وحاشيته ص ) ٤(
 .١٩١كنز الراغبني ص ) ٥(
 .١٩١, كنز الراغبني ص)١٣٥\٧(, املجموع )١٣٧\٣ (, العزيز)٨١\٥(البحر  ) ٦(
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ٍأو ناسيا أو نائام مرت به دابته أو غري عامل بأنـه امليقـات فـال إثـم ًولو جاوز امليقات جاهال  ً ً

ألن اإلحـرام مـن امليقـات مـن بـاب ;وحكم الدم عىل ما ذكرنـا يف العامـد العـامل. )١(عليه
  .)٢(املأمورات فال يؤثر فيه اجلهل والنسيان

 بـأن ,ته أدخل اآلخـر عليـهز لو مر بامليقات وأحرم بأحد النسكني ثم بعد جماو://فـــرع
 )التتمــة( وجوزنــاه هــل يلزمــه دم? فيــه وجهــان يف ,أدخــل احلــج عــىل العمــرة أو عكــسه

:  والثـاين,ًيلزمه ألنه جاوزه مريدا للنـسك وأحـرم بعـده: أحدمها:  وغريمها)التهذيب(و
ً ألنه جاوز حمرما فصار كام لو أحرم مـن امليقـات إحرامـا مـبهام;ال ً  فلـام جـاوز رصفـه إىل ,ً

 ,ًوينبغي أن يكون صورة املسألة إذا صار مريدا للنسكني عىل جهة القران: قلت, )٣(احلج
ً أمـا إذا كـان قاصـدا ,ً وال يصح قياسه عىل من أحـرم مـبهام,ٍوحينئذ يرتجح الوجه األول

 : فالوجـه, غـريه عليـه وجوزنـاه إدخـال لـه بعـد املجـاوزةّ ثم عن,رم بهٍلنسك واحد فأح
ً ولو كـان مريـدا هلـام ,ٍالقطع بأنه ال جيب عليه دم املجاوزة كام لو جاوزه غري مريد للنسك

 عـن أيب قـلُ ون,احلـجإال  كـام لـو مل يـرد , اجلـواز:عىل جهة اإلفراد فالـذي قالـه الرويـاين 
  .)٤( ورد عليه باملتمتع,أنه جيب الرجوع إىل امليقات ألجل العمرةحنيفة 

 
 

                                                 
 .١٩١كنز الراغبني ص ) ١(
 ).١٩\٢(, حتفة املحتاج ١٧٣,كفاية املحتاج ص١٩١, كنز الراغبني ص)١٣٥\٧(, املجموع )٣١٧\٢(روضة الطالبني  ) ٢(
 .١٧٦, كفاية املحتاج ص)١٣٥\٧(, املجموع ( )التتمة  ) ٣(
 ).١٩٥\٣(, البحر الرائق ١٧٦حتاج ص, كفاية امل)٥٤\٥(البحر  ) ٤(

  

  

 أ\\٨٩

 لو أحرم من

  امليقات

  بأحد النسكني 

 ثم أدخل 

 اآلخر

  عليه

 ? هل يلزمه دم
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 فـإذا جـاوز ثـم أسـلم وحـج يف , فأحرم مل ينعقد,ٌذمي أتى إىل امليقات يريد النسك:فـــرع
 وقـال ,ن مل يعـد لزمـه الـدموإ,ً فأحرم منه أو عاد حمرما فال دم , فإن عاد إىل امليقات,سنته

 .)١(ال دم : املزين 
 , ثـم عقـده لـه, فجاوز بـه امليقـات ومل يعقـده,نوى الويل أن يعقد اإلحرام للصبي: فـــرع

 ,ٍال جيب عىل واحد مـنهام:والثاين, يلزمه ويكون يف مال الويل: أحدمها, ففي الدم وجهان
 ,لعبـد بامليقـات وهـو غـري حمـرم ثـم بلـغ أو أعتـق العبـد قبـل الوقـوفولو مر الصبي أو ا

  .)٢(فالصحيح أن ال دم عليه
  فلو حج,ومما يتعلق بحج الصبي ومل يذكره هناك أن الصبي لو اعتقد الكفر مل يكفر

ــك احلــال أ ــر يف تل ــاين ,)٣(واعتم ــال الروي ــصح:  ق ــال, ال ي ــده وق ــصح بخــالف :وال  ي
 .)٤(الصالة
األجري إذا حج عن غريه ثم اعتمر لنفسه أو اعتمر عن غريه ثم حج لنفسه من : فـــرع
ً مريدا للنسك بغري إحرام ثم  ألن إحرامه عن غريه فكأنه دخل مكة; لزمه الدممكة
كذا ه( :فقال وزاد البندنيجي )القديم(إىل وعزاه البغوي لقايض أبو الطيب  قاله ا,أحرم
 وقال القايض ,) إال بعد فراغه من احلج عن الغري له أن يعتمرّنع وإن كان مل ي,احلكم

  .)٥()القياس أن ال جيب الدم( :حسني 
 فإن , املقصود به إذا صار إىل جهة احلرم أقرب,مجيع ما ذكرناه من املجاوزة: فـــرع

 ,إذا مر بميقات بلده فلم حيرم منه وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد(: قالاملاوردي 
                                                 

ٌ, وهـذه املـسألة مبنيـة عـىل )٢٦٢\٣(, هناية املحتـاج ١٨٥, كفاية املحتاج ص)٤٣٧\٣(,النجم الوهاج )٢٦٢\٥(البحر  ) ١(
 .خماطبة الكفار بفروع الرشيعة , ذكره يف كفاية املحتاج 

 .١٧٧, كفاية املحتاج ص)٤٣٥\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 .٥٦يل لشفاء الغل ) ٣(
 ).٢٣٧\٥(البحر  ) ٤(
 .١٧٧,كفاية املحتاج ص)٤٣٦\٣(النجم الوهاج  ) ٥(

 إذا أتى 

  ذمي 

 امليقات

  يريد النسك

  ثم أسلم 

 

 إذا تعدى

  الصبي

 امليقات 

 دون إحرام

  وقد نوى

  الويل أن 

 يعقد له 

 .اإلحرام

 ألجري إذا حج ا

 عن غريه ثم 

 أو اعتمر اعتمر لنفسه

  عن غريه ثم حج

 . لنفسه من مكة
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 فأحرم منها , فلم حيرم منها حتى عرج عىل  ذي احلليفة ,كالعراقي إذا مر  بذات عرق 
 فال حيرم حتى  وإن كان أقرب ميقات بلده كاملدين يمر بذي احلليفة,م عليه وال د,أجزأه

 .)١( )فعليه دميعرج عىل  ذات عرق 
 وإن ,)٢(ًخريا أبعد فقد زاد ه فإن كان ميقات طريق, آخرٍاألجري إذا جاء من طريق: فـــرع

 التي // مثل املسافةكان ميقات بلد املستأجر عنه أبعد فاملستحب إذا بقي بينه وبني مكة
يف  قال الشافعي , فإن مل حيرم إال من امليقات; أن حيرمبني ميقات بلد املستأجر ومكة

 .)٣() ألن الرشع سوى بني املواقيت,اليشء عليه (:املناسك 

 ).واألفضل أن حيرم من دويرة أهله: (قال
 وعـيل) ٦( ملا روي عن عمر ,)٥( وهو مذهب أيب حنيفة ,)٤(ً رصحيا)اإلمالء(نص عليه يف 

 )٢(إمتامهـا أن حتـرم هبـام مـن دويـرة:  ومجاعة مـن الـسلف أهنـم قـالوا)١(  وابن مسعود)٧(

                                                 
وإن كــان امليقــات الــذي أحــرم منــه أقــرب, وميقــات بلــده أبعــد منــه كاملــدين يمــر بــذي : ( , وعبارتــه)٣٥٩\٢(احلــاوي  ) ١(

 .وكالم املاوردي أوضح). احلليفة
 .٢٢٧غنية الفقري ص ) ٢(
 .٢٢٨ ,٢٢٧, غنية الفقري ص)١٧\٢(, حتفة املحتاج )٧٦\٧(, املجموع )٢٧٣\٥(بحر , ال)٩١٣\٢(احلاوي  ) ٣(
, دالئـل )٤٣٧\٤( الـنجم الوهـاج ٢٦٣,املعايـاة ص)٨٣\٥(, البحر)٣٥٥\١(, احلاوي )٤٧٥\٧(معرفة السنن واآلثار ) ٤(

 )٧١٧\٢(املنهاج
 )٤٢\٣ (, حاشية ابن عابدين)١٦٦\٤(,املبسوط )٣٠٠\١(املسالك يف املناسك  ) ٥(
البيهقي يف معرفة السنن واآلثـار, كتـاب احلـج, بـاب االختيـار يف تـأخري اإلحـرام إىل امليقـات ومـن اختـار أن حيـرم قبلـه  ) ٦(
)٢٨٨٠) (٤٧٦\٧) (٢٨٧٩) (٤٧٥\٧.( 
) ١٢٦٨٧) (١٢٣\٣(ابن أيب شـيبة, كتـاب احلـج, بـاب يف تعجيـل اإلحـرام ومـن رخـص أن حيـرم مـن املوضـع البعيـد  ) ٧(

ُهقي, كتاب احلج, بـاب مـن اسـتحب اإلحـرام مـن دويـرة أهلـه ومـن اسـتحب التـأخري إىل امليقـات خوفـا مـن أال يـضبط البي
, و يف معرفة السنن واآلثار,كتاب احلج, باب االختيار يف تـأخري اإلحـرام إىل امليقـات ومـن اختـار أن حيـرم )٨٩٢٨)(٤٥\٥(

 ).٢٨٨٠) (٤٧٦\٧) (٢٨٧٩) (٤٧٥\٧(قبله 

 

 

 

األجري إذا جاء من 
 طريق آخر

 ب//٨٩
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 مـن أهـل بحجـة مـن املـسجد األقـىص إىل املـسجد ": ٍ ويف حـديث لـيس بـالقوي,أهلك
 .)٤( "وجبت له اجلنة  , غفر اهللا له ما قدم من ذنبه,احلرام

 ).ٍويف قول من امليقات(: قال
 .) ٩(ذهب مالكم وهو )٨( للمزين )٧()ع الكبرياجلام(و) ٦)(٥()البويطي(نص عليه يف 

                                                                                                                                               
ًنقله وذكر أنه مل جيده ومل أجده أيضا ولعله عن أيب مسعود كام عنـد ابـن  ) ٣٩٦) (٧\٢(ة يف ختريج أحاديث اهلداية الدراي ) ١(

مـن فعـل ) ١٢٦٧٣) (١٢٢ ١٢١\٣(أيب شيبة, كتاب احلج, باب يف تعجيل اإلحرام ومن رخص أن حيرم من املوضع البعيـد 
 .كرهفذ) رجل مل يسمه(أيب مسعود ال من قوله وفيه مبهم 

: ًتصغري دارة واجلمع دور, هي العشائر جتتمع يف حملة فتسمى املحلة داراتقول دارة القـوم فـإذا أردت أهلـه قلـت: دويرة  ) ٢(
 ). د و ر( , املصباح املنري مادة)٤١٧\١(مشارق األنوار . دارة القوم 

 
 
تاب املناسك, باب من أهل بالعمرة من بيـت , وابن ماجة, ك)١٧٤١ (٢٥٦أبو داود, كتاب احلج, باب يف املواقيت ص  ) ٤(

) ٤٤\٥(, والبيهقـي, كتـاب احلـج, بـاب فـضل مـن أهـل مـن املـسجد األقـىص إىل املـسجد احلـرام )٢٩٩\٦(املقدس, وأمحد 
ــد )٨٩٢٦( ــل اإلحــرام ومــن رخــص أن حيــرم مــن املوضــع البعي ــاب يف تعجي ــاب احلــج ب ــن أيب شــيبة, كت , )١٢٣\٣(, واب
هذا األثر ال يشتغل به من له أدنى علم باحلديث ألن حييى بن أيب سفيان األخيش وجدته حكيمة : م , وقال ابن حز)١٢٦٩٠(

 ). ّأن إسناده ليس بالقوي): (١٣١\٧(, ويف املجموع )٦٠\٥(املحىل . وأم حكيم بنت أمية ال يدرى منهم من الناس 
 ).٤٣٧\٣(,النجم الوهاج )١٣٠\٧(, املجموع )٨٢\٥(, البحر ٢٦٤, املعاياة ص)٣٥٥\١(احلاوي  ) ٥(
, وهو خمترص مشهور اخترصه مـن كـالم الـشافعي , )٥٦٤٩(خمترص البويطي خمطوط بجامعة أم القرى , املكتبة املركزية  ) ٦(

, اخلــزائن الــسنية )١٦٣\٢(كي طبقــات الــسب. وهــو مــن الكتــب اجلديــدة التــي تعــرب عــن األقــوال اجلديــدة للــشافعي 
ًكـان إمامـا جلـيال , أكـرب أصـحاب الـشافعي املـرصينيوب, يوسف بن حييى القريش البويطي, هو أبو يعق: والبويطي.٨٩ص ً

ًعابدا زاهدا فقيها عظيام مناظرا جبال من جبال العلم ً ً ً من بويط, وهي قرية من صعيد مـرص األدنـى, كـان ,  كان رسيع الدمعة, ًً
. هــ٢٣٢ًمات مقيدا باحلديد أيام املحنة بخلق القرآن سنة ). رصاملخت(خليفة الشافعي يف حلقته, كان كثري القراءة, متقشفا, له 

 ).٢٣\٢(طبقات اإلسنوي 
 ).١٣٠\٧(, وكذا يف املجموع )٢٨\١(طبقات اإلسنوي . اجلامع الكبري: اخللع الكبري, والصواب: يف األصل ) ٧(
 ).٢٣٧\١(, بداية املجتهد ٢٠٧, التلقني ص) ٤٧٠\١(اإلرشاف  ) ٨(
 ).١٣٠\٧(, املجموع )٣١٦\٢(بني روضة الطال ) ٩(
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 ).  واهللا أعلم.)١(ملوافق لألحاديثاهو و ,امليقات أظهر: قلت:( قال
 ,يف حجته باإلمجاع ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم  أحرم من  ذي احلليفة ,وهو كام قال

 ولو كان للجواز لكفى البيان ,)٢(يف كتاب املغازي رواه البخاري , ويف عمرة  احلديبية
 بل أطلق , واألكثرون عىل ترجيح اإلحرام من امليقات,بالقول أوواحد ٍمن الفعلني

ن عىل نفسه من ارتكاب ِمأإن :  وقيل,)٣(اإلحرام عىل امليقاتمجاعة الكراهة يف تقديم 
 وشذ داوود الظاهري ,)٤(حمظورات اإلحرام فدويرة أهله أفضل وإال فامليقات أفضل

 وكان القياس ,)٥(جيوز قبل الزماينال ال جيوز اإلحرام قبل امليقات املكاين كام: فقال
 لكن تظاهر اآلثار عن الصحابة ومن بعدهم كاإلمجاع عىل جواز ذلك ,ا قاليقتيض م
 وبقينا يف الزماين عىل مقتىض الدليل ومنهم من فرق بأن ميقات الزمان مل ,)٦(فقلنا به 

اإلمجاع عىل من أحرم  ونقل ابن املنذر ,)٧(خيتلف يف حق الناس كام اختلف ميقات املكان
: )املهذب( قال يف ,ولو نذر اإلحرام من دويرة أهله .)٨(قبل أن يأيت امليقات أنه حمرم

مليقات وأحرم دونه يف  وأحرم دونه كان كمن جاوز ا فإن جاوزه,لزمه اإلحرام منه(
  وجوب العود

                                                 
 .األحاديث كلها صحيحة) ٢٢٨\٢(يف نسخة املنهاج التي مع مغني املحتاج  ) ١(
 ).٥٠٤\٧(, الفتح )٤١٤٨(باب غزوة احلديبية ) ٢(
 ).٤٣٧\٣(, النجم الوهاج )١٣٠\٧(, املجموع )٣١٧\٢(, روضة الطالبني )٨٤\٥(البحر  ) ٣(
 ).٤٣٧\٣(, النجم الوهاج )١٣٠\٧(ملجموع, ا)٣١٧\٢(روضة الطالبني  ) ٤(
 ).٦٢\٥(املحىل  ) ٥(
 ).١٣٠\٧(املجموع  ) ٦(
 ).٢٦٣\٣(, هناية املحتاج )٤٣٨\٣(, النجم الوهاج )١٣٠\٧(املجموع  ) ٧(
 .٦١اإلمجاع ص ) ٨(

  

اإلحرام من 
 امليقات أفضل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

  

 

لو نذر اإلحرام من 
دويرة أهله ثم 

 .جاوزها
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ً والقياس أن يكون كمن نذر احلج ماشيا فحج ,)٢(ووافقه املصنف عىل ذلك,)١()والدم
 .)٣( بل إذا قلنا بالكراهة ينبغي أال ينعقد نذره,ًراكبا

 ).وميقات العمرة ملن هو خارج احلرم (: قال
 .)٤(ً مكيا كان أو غريه: أي

 ).ميقات احلج( 
  .)٥("ممن أراد احلج أو العمرة "صىل اهللا عليه وسلم لقوله 

 ).ومن باحلرم:(قال
ً مكيا كان أو مقيام بمكة: أي  .)٦( عابر سبيل أوً

 ). اخلروج إىل أدنى احلل ولو بخطوة)٧( ]يلزمه[( 
متفـق  فاعتمرت إىل  التنعيم  بعد قضاء احلج أرسل عائشةصىل اهللا عليه وسلم ألن النبي 

 ,)٩(ً أدنى احلل واجبا العتمرت من مكاهنا لضيق الوقت ولو مل يكن اخلروج إىل.) ٨(عليه

                                                 
 ).٢٧٣\١(املهذب ) ١(
 ).١٣٦\٧(املجموع  ) ٢(
 ).٤٣٨\٣(النجم الوهاج  ) ٣(
 ).٣٨\٣(,النجم الوهاج )٣١٨\٢( الطالبني , روضة)٨٠\٥(البحر  ) ٤(
 . واحلديث سبق خترجيه ١٩١, كنزالراغبني ص)٣٨\٣(النجم الوهاج  ) ٥(
 .١٩١, كنز الراغبني ص)٣٨\٣(النجم الوهاج  ) ٦(
 .يلزم: يف األصل  ) ٧(
 بـاب بيـان وجـوه , ومـسلم, كتـاب احلـج ,)٧٠٩\٣(مـع الفـتح ) ١٧٨٤(البخاري, كتاب احلـج , بـاب عمـرة التنعـيم  ) ٨(

 ) ١٢١١(اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقرآن وجواز إدخال احلج عىل العمرة ومتى حيل القار من نسكه 
 .٥٠٠ص 

 ).٢٦٣\٣(,هناية املحتاج ) ٣٨\٣(, النجم الوهاج ١٩٢كنز الراغبني ص ) ٩(

  

ميقات العمرة ملن 
 كان خارج احلرم

 أو داخله

  

  

  

  

  

 من أحرم 

 بالعمرة داخل

 رم  احل
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 .هل هو واجب يف ابتدائها أو بعده?وسيأيت بيان أن احلل 

 ).فإن مل خيرج وأتى بأفعال العمرة:(قال
 .)١( بعد إحرامه هبا يف  احلرم : أي

 ).وعليه دم, أجزأته يف األظهر(
 وممـن صـححه ابـن , جاوز ميقات بلده ثم أحرم ومل يعد وأتى بأفعاهلـا//كي إذاكغري امل

 ألن العمـرة أحـد ;ال جيزيه:  والثاين)٣( والرافعي) ٢ (  وابن أيب عرصونوالروياينالصباغ 
 ,)٤( وهـو  عرفـة ,حلرم كاحلج البد فيه من احللالنسكني فيشرتط اجلمع فيها بني احلل وا

أنـه ال  وذكـر اإلمـام )٥( )هامهأنـه أشـب(:  بعـد نـصه عـىل القـولني)األم(يف وقال الشافعي 
 والـصواب مـا قالـه ,)٨( إطالق اخلالف فيه)٧( )اإلبانة( ويف ,)٦(خالف أن إحرامه ينعقد

 فلـو خـرج ومل , فيبقى يف إحرامه حتى خيرج إىل احلل ثـم يطـوف ويـسعى وحيلـق,اإلمام 
أن عليـه ( : عىل القـول الثـاين)األم( ويف , قاله البغوي ,)٩(ب كالوقوفسُ ح,ًيكن قاصدا

                                                 
 ).٢٦٣\٣( , هناية املحتاج ١٩٢,كنز الراغبني ص)٤٣٨\٣(النجم الوهاج  ) ١(
ٌهو رشف الدين أبو سعد عبد اهللا بن املظفر ابن أيب عرصون التميمي املوصيل فقيه شافعي , كان من أفقه أهـل عـرصه لـه  ) ٢(

طبقات . هـ٥٨٥,توىل التدريس وويل نظر األوقاف, والقضاء ت)اختصار النهاية ( , و)املرشد(و) االنتصار ( املصنفات منها 
 ).٨٦٤\١٢(, البداية والنهاية )١٩٣\٢(نوي , طبقات اإلس٢٥٨الشريازي ص

ــز  ) ٣( ــالبني )٣٤٠\٣(العزي ــاج )٣١٩\٢(, روضــة الط ــنجم الوه ــراغبني ص)٣٩ ٣٨\٣(,ال ــز ال ــاج ١٩٢, كن ــة املحت  هناي
)٢٦٣\٣.( 
 ).٢٦٣\٣(, هناية املحتاج ١٩٢,كنز الراغبني ص)٤٣٩\٣(النجم الوهاج  ) ٤(
 ., املراد القول الثاين )٣٥٧\٣(األم  ) ٥(
 ).١٨٦\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 .اإلبانة للفوراين, خمطوط بجامعة أم القرى ) ٧(
 .٩٣اإلبانة ل ) ٨(
 ).٢٥١\٣(التهذيب  ) ٩(
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٢٣٤ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

,  ثـم يطـوف ويـسعى وحيلـق أو يقـرص ,ًأن خيرج ويلبي بتلك العمـرة خارجـا مـن احلـرم
:  قـال)اإلمـالء( وكـذلك يف ,)١(هذا لفظه مع تـرصحيه أنـه لـيس بحـالل,)واليشء عليه 

 فإنـه ,فليتأمـل هـذا الكـالم, )٢()لبي بـالعمرة وهـو حمـرم يف خروجـه ذلـكخيرج حتى ي(
 .مشكل
 هـو : وعـىل الثـاين, لوقوعه بعد التحلل; فاليشء عليه عىل األظهر, بعد احللقئ ولو وط

ً فإن جعلناه مفـسدا فعليـه املـيض , النايسء فهو كوط, لكنه يعتقد أنه يتحلل,قبل التحلل
 ويلزمـه القـضاء وكفـارة ,ل ويعـود فيطـوف ويـسعى وحيلـق بأن خيرج إىل احلـه,يف فاسد

 )األم(يف  وذكرهـا الـشافعي , وهذه التفريعـات ذكرهـا األصـحاب,ٌاإلفساد ودم للحلق
 .)٣(ًأيضا

 ).عىل املذهب) ٤( ]الدم [ خرج إىل احلل بعد إحرامه سقطلوف:(قال
 وهذا املعنى مل يوجد , امليقات عىل قصد النسك ثم جياوزه ألن امليسء هو الذي ينتهي إىل

 . بل هو شبيه بمن أحرم قبل امليقات,هنا
 فـإذا قلنـا ,ً جاوز امليقـات ثـم عـاد حمرمـا)٥(]منيف[;خترجيه عىل اخلالف : والطريق الثاين

 وإمـا بعـده , إمـا يف ابتـداء اإلحـرام, فالواجب خروجـه إىل احلـل قبـل األعـامل,باملذهب
 واملوجـب . مل جيـب: معناه)سقط الدم( : ويكون قوله,ً جائزاون اإلحرام هبا من مكةويك

 ):التهـذيب(ويف ,  وما ذكرناه من خروجه قبل األعامل جزم به الرافعـي ,له تقريب احلل
 ال : وإن قلنـا, وجهـان? هل جيب عليـه إعـادة األعـامل,عاملأنه إذا خرج بعد اإلتيان باأل

                                                 
 ).٣٥٧\٣(األم  ) ١(
 .مل أقف عىل هذا النص  ) ٢(
 ).١٣٧\٧(, املجموع )٣١٨\٢(, روضة الطالبني )٣٥٧\٣(األم  ) ٣(
 ., كام أن الشارح أثبتها٩٤منهاج الطالبني ص. سقطت من األصل ) ٤(
 ).١٣٧\٧(ولعل الصواب املثبت كام يف املجموع . فمن : يف األصل ) ٥(

  

  

 لو وطئ بعد 

 احللق يف 

 العمرة التي

  أحرم هبا 

 من احلرم

  

  

  

 لو أحرم بالعمرة 

 من احلرم ثم 

 خرج إىل 

 .احلل
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 .)١(يسقط الدم فالواجب اخلروج يف ابتداء اإلحرام
مـل أن يـأيت فيـه مـا سـبق مـن ت فيح, يسقط الدمنأ بتخرجيه عىل عود اآلفاقي و: وإن قلنا

ً وهل يكون مـسيئا أو ال يكـون ?,مل جيب أو يتبني أنه ,اخلالف يف أنه هل يسقط بعد ثبوته
 .)٢(?ًمسيئا

 ).وأفضل بقاع احلل:(قال
 . )٣(  بالعمرة يعني لإلحرام

 ). اجلعرانة (
 وهـو ,)٥(مـسلم و رواه البخاري اعتمر منهاصىل اهللا عليه وسلم ألن النبي  ,)٤(بال خالف
 منـه عقـب حجـة  أعمـر عائـشةصـىل اهللا عليـه وسـلم ألن النبـي  ,)٦( ثم  التنعيم ,ٌمشهور
 صىل هبا وأراد املـدخل لعمرتـه صىل اهللا عليه وسلم ألن النبي ; )٨( ثم  احلديبية ,)٧(الوداع

 عـىل  ديبيـة  احلوقدم الشيخ أبو حامد . )٩(سنة ست حلليفة امنها بعد أن أحرم هبا من  ذي

                                                 
 ).١٣٧\٧(, املجموع )٢٥١\٣(التهذيب  ) ١(
 ).٢٦٣\٣( هناية املحتاج ١٩٢, كنز الراغبني ص)٣٩\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 ).٥٤\٥(البحر ) ٣(
 ).٧١٥\٣(, فتح الباري )٣٩\٣( النجم الوهاج ١٩٢ني ص, كنز الراغب)٣٤١\٣(, العزيز)٥٤\٥(البحر ) ٤(
, مسلم, كتاب احلـج, بـاب كـم عـدد )٦٠٠\٣(, الفتح )١٧٨٠(كتاب احلج, باب كم اعتمر النبي صىل اهللا عليه وسلم   ) ٥(

 .٥٢٣ص ) ١٢٣٥(صىل اهللا عليه وسلم  وبياهنن  عمر النبي 
 ).٤٤٠\٣( , النجم الوهاج ١٩٢, كنز الراغبني ص)٣٤١\٣(, العزيز)٥٤\٥(البحر ) ٦(
 ).٧٠٩\٣(مع الفتح ) ١٧٨٤(البخاري, كتاب احلج و باب عمرة التنعيم  ) ٧(
 ).٤٤٠\٣(, النجم الوهاج ١٩٢, كنز الراغبني ص)٣٤١\٣(, العزيز)٥٤\٥(البحر ) ٨(
لم, كتـاب احلـج بـاب , مس)٥٧٧\٣(الفتح ) ٦٠٠\٣) (١٧٨٠(كتاب احلج, باب كم اعتمر النبي صىل اهللا عليه وسلم   ) ٩(

 ).١٢٣٥ (٥٢٣كم عدد عمر صىل اهللا عليه وسلم  النبي وبياهنن ص 

أفضل بقاع 
 احلل للعمرة
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 )األفضل أن حيرم هبا من التنعـيم(: )التنبيه( وأما قول صاحب ,)١( وهو ضعيف,التنعيم 
 فإنـه // ويتأول عىل أنه أراد أفضل أدنى احلل  التنعيم ,)٣(ٌ فمنكر ال يعد من املذهب,)٢(

ــال ــى احلــلخــ( : أوال :ق ــل أوىل مــن تغلي,)٤()رج إىل أدن ٍه يف ٍيشء ظــاهر طــ فهــذا التأوي
متـأخر عـن عمـرة   من  التنعيم اجلواب عنه بأن اعتامر عائشة وحاول ابن الرفعة ,مشهور

 .)٥(  والذي وجد يف ذلك قصة عائشة وبأن الكالم فيمن بمكة,اجلعرانة 
 وهـذان اجلوابـان خيالفـان نـص الـشافعي ,فإنام كان حني قفـل مـن  حنـني وأما  اجلعرانة 

يف حق املكي فال وجه ملحاولة اجلواب عن ذلك إال ومجيع األصحاب يف تقديم  اجلعرانة 
 . )٦(بام ذكرنا

اعتمـر مـن  اجلعرانـة (: ل قـا)٩( ك عن يوسف بن ماه)٨( للجندي )٧()فضائل مكة( ويف 
ثــم   وإنــام ذكــر  اجلعرانــة ,  احلديبيــة )اإلمــالء(يف ومل يــذكر الــشافعي . )١٠()ثالثامئــة نبــي

إذا تنحى عن هذين املوضعني فأين أبعد حتـى يكـون أكثـر لـسفره كـان (: ثم قالالتنعيم 
 . )١١()أحب إيل

                                                 
 .٨٦, شفاء الغليل ل)٧١٥\٣(, فتح الباري )٥٤\٥(البحر ) ١(
 .٧٩التنبيه ص ) ٢(
 ).١٣٤\٧(, املجموع )٣٢٠\٢(, روضة الطالبني ٧٩التنبيه ص ) ٣(
 ).٤٤٠\٣(, النجم الوهاج ٧٩التنبيه ص  ) ٤(
 .٨٦اء الغليل لشف ) ٥(
 .٨٦شفاء الغليل ل ) ٦(
 .١١٤, وذكره الشوكاين يف الفوائد املجموعة ص)١٧٠\٢(, وذكره يف معجم البلدان )٤٤٠\٣(ذكره يف النجم الوهاج  ) ٧(
سري أعـالم . هـ٣٠٨ت. املقرئ املحدث أبو سعيد , املفضل بن حممد بن إبراهيم بن مفضل الشعبي الكويف , اجلندي ثقة  ) ٨(
 ).٢٥٧\١٤(لنبالء ا
, تـاريخ اإلسـالم )٦٨\٥(هــ, سـري أعـالم النـبالء ١١٣يوسف بن ماهك الفاريس من موايل مكة , روى لـه اجلامعـة ـ ت ) ٩(

 ).٢٦٦\٦(هـ, هتذيب التهذيب ١١٣وفيات سنة 
 ., وذكر يف حاشية أخبار مكة أن إسناده حسن)٣٩٤\٣(, النجم الوهاج )٦٢\٥(أخبار مكة للفاكهي  ) ١٠(
 ).٥٠٩\٣(معرفة السنن واآلثار  ) ١١(
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 .)١( )يف الراء وختف, وإسكان العني,بكرس اجليم(: واجلعرانة
, وأهـل اللغـة واألدب وبعـض املحـدثني هذا قول الشافعي ,)بتخفيف الياء( : واحلديبية

 . )٢(التخفيف أفصح و, ومها لغتان,)مها بالتشديد( :وهو الصحيح, وقال أكثر املحدثني
صـىل اهللا عليـه  وكان اعـتامر النبـي ,)٣( أقرب وهي إىل مكة,ومكة بني  الطائف واجلعرانة

 ويف  ,)٥( وهـي مـن احلـل بـال خـالف,)٤(سـنة ثـامننها يف رجوعـه مـن  الطـائف  موسلم 
 . )٦(ًأيضاموضع يسمى  اجلعرانة العراق 

, )٧( هـي مـن احلـرم: اختلف الناس هل هي من احلل أومن احلرم? فقال مالك واحلديبية
 وهـو قـول ابـن ,)٨() نحـر يف احلـرمه وسـلم صـىل اهللا عليـإن النبـي (: يقـولوكان عطـاء 

حــصار إ يف بــاب )األم(يف وقــال الــشافعي , )١٠( احلــل وقــال األكثــرون يف,)٩(  إســحاق 
 , ومنـه مـا هـو يف  احلـرم ,)١١(موضع من األرض منه ما هـو يف احلـل احلديبية و(: بالعدو

                                                 
اهللا عليه وسلم  النبي صىل وهي ماء بني الطائف ومكة, وهي إىل مكة أقرب, وأحرم فيها) بالتشديد والتخفيف(اجلعرانة  ) ١(

, )٢٦٤\١(, مـشارق األنـوار)١٤٢\٢(معجم البلـدان. كيال من مكة٢٥وهي عىل بعد ستة فراسخ من احلرم , وهي عىل بعد 
 ).١٣٣\٧(,املجموع )٥٨\٣(ألسامء واللغاتهتذيب ا

 ., وقد سبق التعريف هبا)٦٠٧\٢(, فتح الباري )٢٢٩\٢(, معجم البلدان )٥٨\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ٢(
 ).٥٨\٣(, هتذيب األسامء واللغات )٢٦٤\١(, مشارق األنوار )٢٢٩\٢(معجم البلدان  ) ٣(
 .ن, حوادث سنة ثام)٦١١\٢(تاريخ اإلسالم  ) ٤(
 ).٤٤٢\٣(النجم الوهاج  ) ٥(
ٌذكر أنه موضع يف أول أرض العراق مـن ناحيـة الباديـة, نزلـه ) ج ع ر(, ويف تاج العروس مادة )١٤٢\٢(معجم البلدان  ) ٦(

 .املسلمون لقتال الفرس
 ).٤٤٢\٣(, النجم الوهاج )١٤٢\٢(معجم البلدان  ) ٧(
 ).١٧١\٤(االستذكار  ) ٨(
سـري . هــ ١٥٢ت). املغـازي(سـنة لـه كتـاب ٣٠ًن يسار املطلبي والء, صاحب السرية, مكث باملدينة حممد بن إسحاق ب ) ٩(

 ). ١٣٣\٧(أعالم النبالء 
 ). ٧١٩\٢(, دالئل املنهاج )٤٤٢\٣(النجم الوهاج  ) ١٠(
 ).٤٤٢\٣(, النجم الوهاج )١٧١\٤(االستذكار  ) ١١(
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 الـذي بويـع صىل اهللا عليه وسـلم  وفيه مسجد رسول اهللا ,ندنا يف احللوإنام نحر اهلدي ع
 قـال ابـن ,)٢( فيحتاج املعتمر أن يـصل منهـا إىل موضـع احلـل.انتهى)١()فيه حتت الشجرة

 وإنـام اخلـالف ,ً مل يكن نازال يف  احلرم صىل اهللا عليه وسلم ال خالف أن النبي (: )٣(سيد 
 أزيـد مـن واحلـرم بـني  احلديبيـة ّإن(:  وقـال ,) وأن الصحيح أنه يف احلل,ن النحريف مكا
 .)٥())٤(ميل

 يف طريـق  ٍ عىل ثالثة أميال أو أربعةوهو من مكة, احلل إىل  البيت  أقرب أطراف والتنعيم
 ألن ;إنـه سـمي بـذلك:  قيل,)٦( مساجد عائشةوهو الذي عنده املساجد املسامة ب ,املدينة 

 .) ٧(  والوادي نعامن ,ً وعىل يساره  جبال يقال له ناعم ,ًعىل يمينه  جبال يقال له نعيم 
 .)٨( جاز, ولو اعتمر من أي موضع شاء من احلل غري املواضع الثالثة

 

 مباب اإلحرا              
                                                 

 ).٤٤٢\٣(, النجم الوهاج )٣٩٩\٣(األم  ) ١(
 .٨٧ء الغليل لشفا ) ٢(
 عمر ابن احلافظ أيب بكر الربعي,اليعمري, املعروف بسيد الناس, حـافظ الـديار ودين أبو الفتح حممد بن احلافظ أبفتح ال ) ٣(

طبقــات الــسبكي . هـــ٧٣٤ًملــرصية, شــيخ البالغــة والرباعــة, صــنف كتبــا نفيــسة كالــسرية الــصغرى والكــربى, وغريهــا, ت
 ).٣٣٠\٤(, الدرر الكامنة )٢٨٧\٢(,طبقات اإلسنوي )٢٦٨\٩(
. وقد هجره معظم البلدان كوحدة لقياس املسافات, حيث يـستخدم النظـام املـرتي بـدال عنـه. م\٦٠٩٣٤: امليل يساوي ) ٤(

 ).٥٥٠\٢٤(املوسوعة العاملية 
 .,نقل ذلك عن الشافعي )٤٤٢\٣(النجم الوهاج  ) ٥(
 . معروف , ومسجد عائشة ا)٧١٩\٢(نهاج ,دالئل امل)٤٤٠\٣(, النجم الوهاج )٣٤١\٣(العزيز ) ٦(
 ). ٧١٩\٢(, دالئل املنهاج )٤٤٠\٣(النجم الوهاج  ) ٧(
 ).٤٣٩\٣(النجم الوهاج  ) ٨(
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  .)١(ً أو مطلقا,أو جمموعهام,هو الدخول يف النسك حج أو عمرة : اإلحرام
وإنام يكون الدخول فيـه بالنيـة أو ;وإجيابه إتيان احلرم ,املحظورات سمي بذلك ملنعه من 

 .هبا مع التلبية عىل ما سيأيت 
صـىل  وعىل ذلك قوله ; أن هبا حيصل الدخول: معناه,وقول من قال اإلحرام نية الدخول

بــه حيــصل : أي)٢( " حتريمهــا التكبــري وحتليلهــا التــسليم ": يف الــصالة اهللا عليــه وســلم 
 .)٤( )وينوي اإلحرام ( :)التنبيه( وهبذا يصح قول صاحب ,)٣(التحريم

 وأنه ,وأما ما قيل يف اجلواب عنه من أن اإلحرام قوله بقلبه أحرمت والنية قصد ذلك//
 , هو املراد من النيـة املنـشأة بالقلـب بقلبه أحرمت: وقوله, فهو كالم ال يعبأ به,البد منهام

  .)٥(ٍوهو كاف بال إشكال

ًينعقد معينا بأن ينوي حجا: (قال ً.( 
 .)٦(ً مفردا:أي

                                                 
 ).٢٣٠\٢(,مغني املحتاج ٨٨, شفاء الغليل ل١٩٢,كنز الراغبني ص)٤٤٤\٣(النجم الوهاج  ) ١(
الطهارةباب ما جاء أن مفتاح الصالة الطهور وابن ماجة, أبو داود, كتاب الطهارة, باب فرض الوضوء الرتمذي, كتاب  ) ٢(

رواه طريـف : (٤٢٤ ٤٢٣ص ) للمقديس(, قال يف تذكرة احلفاظ )١٢٠\١(كتاب الصالة, باب مفتاح الصالة الطهور, أمحد
بن سفيان وأبو سفيان السعدي العطاردي عن أيب نرضة عن أيب سـعيد اخلـدري وطريـف هـذا ضـعيف احلـديث, وهـو الـذي 

ال له طريف بن شهاب ويقال له طريف األشل حيتال فيه لكي ال يعرف لضعفه وقد وهم حـسان ابـن إبـراهيم الكرمـاين يف يق
هذا اخلرب فرواه عن سعيد بن مرسوق أيب سفيان الثوري عن أيب نرضة عن اخلدري, وهذا وهم فاحش ماروى هذا اخلـرب عـن 

أى أبا سفيان والد الثوري فحـدث بـه عـن سـعيد بـن مـرسوق ومل يـضبطه أيب نرضة إال أبو سفيان السعدي فتوهم حسان ملا ر
أبوسفيان السعدي عن أيب نرضة عن اخلدري وابن عقيل عن ابن احلنفية عن عيل وابن عقيل قـد : وليس هلذا اخلرب إال طريقان
 ). تربأنا من عهدته يف روايته

 ).٤٤٤\٣(النجم الوهاج  ) ٣(
 .٧١التنبيه ص ) ٤(
 .٨٨, شفاء الغليل ل)٤٤٤\٣(الوهاج النجم  ) ٥(
 ).١٥٠\٧(املجموع  ) ٦(

  
 تعريف اإلحرام
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انعقاد اإلحرام 
 بحج أو عمرة 

 ًأو مها معا
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 ) أوعمرة(
 .)١( مفردة:أي

 ).أوكليهام (
مـن أراد مـنكم  " : فقالصىل اهللا عليه وسلم  قالت خرجنا مع رسول اهللا ملا روت عائشة
وانفـرد عـن , رواه مـسلم  "ل ه ومن أراد أن هيل بعمرة فليهل,ٍ و عمرة فلي,ٍأن هيل بحج

 " :منـا  وعنـدمها عنهـا " من أراد منكم أن هيل بحج وعمرة فليفعـل " : بقولهالبخاري 
عـن ًأيـضا عـن أيب هريـرة  وروى مـسلم ,)٢( " ومنا من متتـع ,من أفرد احلج ومنا من قرن

) ٣( والـذي نفـيس بيـده لـيهلن ابـن مـريم بفـج الروحـاء" قـال صىل اهللا عليه وسلم النبي 

ًحاجا أو معتمرا أو ليثنينهام ً فـإن عـني شـيئا مـن األنـواع ,)٥(وقام اإلمجاع عىل ذلك , )٥("ً
 .)٦(نهّالثالثة انعقد ما عي

                                                 
 ).١٥٠\٧(املجموع  ) ١(
ٌحلج أشـهر معلومـات اm : البخاري , كتاب احلج , باب قوله اهللا تعاىل ) ٢( َ َ ٌُ ْ ُُّ ْ َ َْ.. l                                      )الفـتح )١٥٦٠,
, ومسلم , كتاب احلج , باب بيان وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقـران وجـواز إدخـال احلـج عـىل )٤٩٠\٣(

  ).١٤٥\٨(املنهاج رشح صحيح مسلم . العمرة ومتى حيل القارن من نسكه 
موضع بني مكة واملدينة كان طريق رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  إىل بدر وإىل مكة عام الفتح وعام حجـة : فج الروحاء ) ٣(

, ومها حتريفان للعوام وقد ظلـت حمطـة عـامرة عـىل مـر العـصور, وملـا )بري الراحة(و) بري الرحاء(الوداع, ويقول الناس اليوم 
فصارت بلدة عامرة, وحيرص إخواننا من املغرب عىل الـرتوي ) املسيجيد(ء وتقدمت بلدة جاءت السيارات خف أمر الروحا

, موقـع اإلسـالم )٢٢٤\٨(كـيال, فـتح البـاري٧٥, وتبعـد عـن املدينـة )سجـسج(وكانـت بئرهـا تـسمى . من ماء بئر الروحاء
 ).احلج(
 ).٢٣٤\٨( صحيح مسلم املنهاج رشح.  كتاب احلج , باب جواز التمتع يف احلج والقرآن ,مسلم ) ٤(
, مغنـــي املحتـــاج )٤٤٤\٣(,الـــنجم الوهـــاج )٦٥٠\٢(, هدايـــة الـــسالك )٢٦٣\١(, اإلفـــصاح )٧٤\٧(رشح الـــسنة  ) ٥(
)٣٢٠\٢.( 
 ).١٥٠\٧(املجموع  ) ٦(
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 ).ًومطلقا: (لقا
ماقيـل يف إحـرام :  أحدمها,يت دليله يف موضعني أ وسي,)١(ادعى املصنف أنه الخالف فيه 

نبي  كإحرام الوأيب موسى إحرام عيل : والثاين,ًطلقا مصىل اهللا عليه وسلم النبي صىل اهللا 
  .)٢( وإذا جاز اإلهبام جاز اإلطالق,اإلهبامعىل  فإنه يدل ,صىل اهللا عليه وسلم 

 ).بأن اليزيد عىل نفس اإلحرام(:قال
 : وإذا اقتـرص عـىل قولـه,وذلك بـأن ينـوي الـدخول يف النـسك الـصالح لألنـواع الثالثـة

 .)٣( فمعناه ذلك,أحرمت
 
 
 
 
 
 

 .)والتعيني أفضل: (قال
 , ألنه أقـرب إىل اإلخـالص; )١(وبه قال أبو حنيفة , )٤()اإلمالء(ه يف هو املحكي عن نص

                                                 
 ).٣٣٥\٢(روضة الطالبني  ) ١(
, )٦٩٢\٢(, والبحر العميـق )٣٤٦\١(, ونقال يف املسالك )١٣٠\٤(, البيان )٤١٣\١(, حلية العلامء )٦٣٠\٢(الوسيط ) ٢(

 .اإلمجاع عىل جوازه 
 ).٢٣١\٢(, مغني املحتاج ١٩٢كنز الراغبني ص ) ٣(
, ونقلـه عـن نـصه يف األم ولعلـه أقـرب مـن قـول )٢٣١\٢(, مغنـي املحتـاج ١٩٢,كنز الـراغبني ص)١٥٠\٧(املجموع  ) ٤(

 .الشارح يف اإلمالء

  
ل تعيني ه

اإلحرام أفضل 
 أم اإلطالق?
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 . والصحابةصىل اهللا عليه وسلم  وملا سنذكر من اآلثار عن النبي ,وليعرف ما يدخل فيه

 .) اإلطالق:ٍويف قول: (قال
حصار فيرصفه إىل ما هـو أسـهل ٌ ألنه ربام عرض مرض أو إ;)اإلمالء(نقلوه عن نصه يف 

 وأجيـب بأنـه يفـوت ,رضغـٍبأنه إذا أحرم بعمرة حصل هذا ال ورده ابن الصباغ ,)٢(عليه
 .ًأحرم مطلقا  ومنهم من استدل له بام روي أنه عليه السالم,)٣(عليه اإلفراد

 ويف آخــر , احلــج بغــري نيــة: يف بــاب)األم( ويف )املختــرص(يف  واعلــم أن كــالم الــشافعي 
 وأنه خرج هو وأصـحابه مهلـني ,ً جازم بأنه عليه السالم أحرم مطلقا)اختالف احلديث(

 فنـزل القـضاء عـىل , اإلحرام ال عـىل حـج وال عمـرة وال قـرانوا فعقد,ينتظرون القضاء
 ومن معه هـدي ,دي معه أن جيعل إحرامه عمرة فأمر من ال هصىل اهللا عليه وسلم النبي 

د يف ذلـك إىل مـا رواه بـسنده الـصحيح عـن ن واست, هذا لفظ الشافعي ,)٤(ًأن جيعله حجا
ًال يسمي حجا وال عمـرة  من  املدينة صىل اهللا عليه وسلم خرج رسول اهللا (: قالطاوس  ً

 وتـأول الـشافعي ,ٌ وهـذا مرسـل,)٥() فنزل عليه القضاء بني الصفا واملروة,ينتظر القضاء
  عـىلعـن عائـشة) ٢( وعمرة)١) (٧( ]القاسم [ عن )٦(  ورواية حييى بن سعيد,حديث جابر 

                                                                                                                                               
, ومل أجد املـسألة واضـحة, ولكـنهم )٦٩٢\٢(, البحر العميق )٣٤٦\١(سك , املسالك يف املنا)٧٦٥\٢(خمتلف الرواية  ) ١(

 .نصوا عىل أنه إن أطلق فال ينرصف العرض إذا حج عن غريه, ومل يكن حج عن نفسه 
 ).٢٣١\٢(, مغني املحتاج ٨٨, شفاء الغليل ل١٩٢,كنز الراغبني ص)٤٤٥\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 ).١٥٠\٧(املجموع  ) ٣(
 ., مع األم)٣١٧\١٠(, اختالف احلديث )٣١٥\٣(األم  ) ٤(
 ).٩\٥)(٨٨٢٥(البيهقي, كتاب احلج , باب مايدل عىل أن النبي صىل اهللا عليه وسلم  أحرم إحراما مطلقا  ) ٥(
 إنـام األعـامل "حييى بن سعيد بن قيس بن عمرو تليمذ الفقهاء السبعة سمع مـن بعـض الـصحابة وهـو صـاحب حـديث  ) ٦(

. هــ١٤٣ت. رواه عنـه نحـو مـائتني , كـان قـايض املدينـة ومفتيهـا , روى لـه اجلامعـة : وعنه اشتهر , حتى يقال  , ".. بالنيات
 ).٤٦٨\٥(, سري أعالم النبالء )١٥٣\٢(هتذيب األسامء واللغات 

 .القسم: يف األصل ) ٧(

 ب//٩١
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صـىل   وقد تتبعت طرق حجة النبـي,)٤( //)قرنأإنه أفرد أو(: قال وأجاب عمر ,)٣(هذا
ًوكتبتها أحاديث جمردة عن بضعة وعرشين صحابيا,  عليه وسلم اهللا نـا أذكـر منهـا ا أ وه,ٍ

ًوأهنم أحرموا إحرامـا معينـاًنبذة هنا تبني أن األمر عىل خالف ما قال طاوس   وأسـتغني ,ً
والقـران وحيـصل مقـصودنا هنـا يف هنا عند الكالم يف تفضيل اإلفراد عىل التمتع  بذكرها

 .ضمن ذلك
ما :  أحدها,قلت يف صفة حجته صىل اهللا عليه وسلم  ثالثة أنواعُفاعلم أن األلفاظ التي ن

 )٥( عن نفسه وورد يف ذلك حديثان أحدمها عن الـرباء صىل اهللا عليه وسلم أخرببه النبي 
رواه أبـو  "فـإين سـقت اهلـدي وقرنـت ": وفيـه قـال  من  اليمنيف قصة قدومه عن عيل ,

قـد روى ( : وقال البيهقـي ,)٧(فيه زيادة عيل حديث الناس:  , قال أمحد بن حنبل)٦( داود
كـان يـأمر ً واستدل عىل خطئها بـأن عليـا , فلم يقولوا فيها وقرنت وأنسجابروقصة عيل 

  .)٨()بنيه وغريهم باإلفراد
 ,فليهـل  من شاء أن هيـل بحـج" :  قالكان بذي احلليفة ملا  أنه عن عائشة:احلديث الثاين

                                                                                                                                               
 خالفـة عـيل , مـن أعلـم النـاس بحـديث القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق , القدوة احلافظ احلجة , عامل وقتـه ولـد يف ) ١(

 ).٥٣\٥(, سري أعالم النبالء )٢٩٤\٩(البداية والنهاية . هـ١٠٧ تشة اعائ
عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة بن عدس األنصارية النجارية املدنيـة الفقيهـة , تربيـة عائـشة , جـدها سـعد بـن  ) ٢(

, )٢٧٥\١(النجوم الزاهرة . هـ١٠٦هـ وقيل٩٨ة , حجة كثرية العلم, قيل تزرارة الصحايب أخو أسعد بن زرارة , عاملة فقيه
 ).٥٠٧\٤(سري أعالم النبالء 

 ).٣١٤\٣)(٩٧٠(األم , كتاب احلج , باب احلج بغري نية  ) ٣(
 ).٤٥٣\٣(تنقيح التحقيق  ) ٤(
من أعيان الصحابة, روى عن النبي صـىل الرباء بن عازب بن احلارث , أبو عامرة األنصاري احلارثي املدين, نزيل الكوفة  ) ٥(

, سـري أعـالم النـبالء )١٣٢\١(هتـذيب األسـامء واللغـات . هــ٧١ت. اهللا عليه وسلم  أحاديـث كثـر , وشـهد غـزوات كثـرية 
)١٩٤\٣.( 
 .٢٩٤ص)١٧٩٧(أبو داود, كتاب املناسك, باب يف اإلقران  ) ٦(
 ).٣٢٢\٣(معامل السنن  ) ٧(
 ).٨\٥)(٨٨\٨(عيل يف أمر بنيه باإلفراد , كتاب احلج , باب من اختار اإلفراد ورآه أفضل , وأثر )٢٢\٥(البيهقي  ) ٨(
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رى ٍويف روايـة أخـ " فإن معي اهلدي , فأما أنا فأهل باحلج,ومن شاء أن هيل بعمرة فليهل
ــرة ":  ــوال أين أهــديت ألهللــت بعم ــروايتني يف  ," ل ــا ال ٍ بإســناد )ســنن أيب داود(وكلت

ٌوكل من الروايتني رصيح يف عدم التمتع, )١(صحيح  وإن كان حيتمل , وظاهر يف اإلفراد,ٌ
 .وس  وهذا احلديث يرد ما قاله طا,القران

ً لبيـك عمـرة " قال سـمعته يقـول  ويف ذلك حديث أنس ,نقل تلبيته بلفظها: النوع الثاين
 شــيخ )٤( وقــال ســليامن بــن حــرب,)٣(ذلــك وأنكــر ابــن عمــر ,)٢( رواه مــسلم "ًوحجــا 

 إنـام سـمع أولئـك : يعنـي,ًعاسمعتهم يرصخون هبام مجي: الصحيح عن أنس ( :البخاري 
ال ملـن إن االشـتباه وقـع ألنـس (: وقـال البيهقـي , )٥( ) صىل اهللا عليـه وسـلم دون النبي 

قـال  وعـن ابـن عمـر ,)٦( )ًم رجال كيف صورة القرانِّعلُ وحيتمل أن يكون سمعه ي,دونه
 .)٧("  لبيك بحجة": سمعته يقول 
 ويف ذلـك , وهو األكثـر عليه وسلم صىل اهللاخبار الصحابة بألفاظهم عنه إ: النوع الثالث

 ,)٨()املوطــأ(يف  رواه مالــك ,ج وأنــه أفــرد احلــ منهــا حــديث عــن عائــشة,عــدة أحاديــث
كام سنذكره عن ابـن .  أنه متتععنها من رواية عمرة ويف مسلم ,  من رواية القاسم ومسلم

صىل اهللا عليـه أنه   وعن ابن عمر ,أوىل وأوفق ألكثر األحاديث القاسم  فرواية ابن,عمر 

                                                 
 .٢٦١ص)١٧٧٨(أبو داود , كتاب احلج , باب إفراد احلج  ) ١(
 .٥١٧ص) ١٢٣٢( مسلم, كتاب احلج, باب يف اإلفراد والقرآن باحلج والعمرة  ) ٢(
 ).٥١٨\٣(, معرفة السنن واآلثار ٥١٧ص)١٢٣٢( باحلج والعمرة مسلم, كتاب احلج, باب يف اإلفراد والقرآن  ) ٣(
هــ ١٤٠سليامن بن حرب بن بجيل , اإلمام الثقة احلافظ , أبو أيوب األزدي البرصي , قايض مكة , روى له اجلامعة ولد  ) ٤(

 ).٣٣\١٠(, سري أعالم النبالء )٤١٨\٢(, وفيات األعيان ٥٢٥املعلم بشيوخ البخاري ومسلم ص. هـ٢٢٤, وت
 ).٥١٨\٣(معرفة السنن واآلثار  ) ٥(
 ).١٥\٥(البيهقي  ) ٦(
 .عند البيهقي ) لبيك بحجة ( مل أقف عىل هذه الرواية إال أن عمر سمع رجال يقول  ) ٧(
 ).٥٨\٤(, االستذكار)٧٠٤(املوطأ, كتاب احلج, باب إفراد احلج ) ٨(
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يف صـىل اهللا عليـه وسـلم متتـع رسـول اهللا  :  وعنـه ,)١( متفق عليهً أهل باحلج مفرداوسلم 
  وبـدأ رسـول اهللا,فـساق اهلـدي مـن  ذي احلليفـة حجة الوداع بالعمرة إىل احلـج وأهـدى 

 وهـذا جيـب ,ٌاحلـديث متفـق عليـه )٢(" فأهل بالعمرة ثم أهل باحلج صىل اهللا عليه وسلم 
 وال يمكـن هـذا ,فـراد أنه أمر به غريه ملا تقدم عنـه مـن نقـل اإل:محله عىل أن يكون املعنى
 القـران وأراد بيـان مـا أحـرم بـه يف يف نقلـهً ألنه قاله ردا عىل أنس ;التأويل يف نقله اإلفراد

صـىل اهللا وغريه متفقـون عـىل أن النبـي  مع أن ابن عمر صىل اهللا عليه وسلم خاصة نفسه 
ً فال يمكن أن يكـون متمتعـا إال عنـد مـن يـرى أن ; مل حيل حتى حل من احلجعليه وسلم 

إين // وعنـه, )٤( وأمحـد, )٣(  وهـو أبـو حنيفـة ,ل حتى ينحرملتمتع إذا ساق اهلدي ال حيا
رواه  جي لعاهبـا أسـمعه يلبـي بـاحلسن يمـصىل اهللا عليـه وسـلم  كنت حتت ناقة رسول اهللا

 صـىل اهللا عليـه وسـلم  أهـل النبـي :قـال وعـن جـابر ,)٥( بإسـناد صـحيحوالبيهقيمسلم 
 صـىل اهللا عليـه وسـلم أقبلنا مهلني مـع رسـول اهللا :  وعنه ,)٦(متفق عليه به باحلجوأصحا

 )١(وعنه أنـه قـرن ) ٨ ( أفردصىل اهللا عليه وسلم أن النبي  وعنه ,)٧(رواه مسلم  بحج مفرد
                                                 

, ومل أقـف عليـه يف )٢١٦\٨(املنهاج رشح صحيح مـسلم .  والعمرة مسلم , كتاب احلج , باب يف اإلفراد والقران باحلج ) ١(
 .البخاري

, ومسلم , كتاب احلـج , بـاب وجـوب الـدم )٣٦٠\٣(الفتح )١٦٩١(البخاري , كتاب احلج , باب من ساق البدن معه ) ٢(
 ).٨٠\٨(املنهاج رشح صحيح مسلم . عىل املتمتع وأنه إذا عدمه صام ثالثة أيام وسبعة إذا رجع إىل أهله

 ).٦٦٧\١(, املسالك يف املناسك )٤١١\١(, حتفة الفقهاء )٧٤٢\٢(خمتلف الرواية  ) ٣(
 ).٢١٠\٣(, رشح الزركيش )٢٤١\٥(, املغني )٣٠٥\١(املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني  ) ٤(
م أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  كـان مل أقف عليه يف مسلم وهو يف البيهقي , كتاب احلج, باب مـن اختـار القـران وزعـ ) ٥(

 ).١٤\٥)(٨٨٣٠(قارنا 
, ومل أقـف عليـه يف )٥٨٨\٣) (١٦٥١(البخاري كتاب احلـج , بـاب تقـيض احلـائض املناسـك كلهـا إال الطـواف بالبيـت ) ٦(

 .مسلم 
 ).١٥٨\٨(مسلم , كتاب احلج , باب بيان وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران  ) ٧(
, املنهـاج رشح صـحيح )١٤٩\٨(مسلم , كتاب احلج , باب بيان وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتـع والقـران  ) ٨(

 .مسلم , وهو عن عائشة اا
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 الـصحيح عنـدهم نقـل , فهؤالء الصحابة الثالثـة,)٣(ليستا يف الصحيح) ٢( ]ناالروايت[و
 وحـسن ,منـه وقـرب ابـن عمـر , عىل باطن أمـوره عليـه الـسالماإلفراد مع اطالع عائشة

صـىل :  قـال وكذلك عن ابـن عبـاس,ار الصدر األول اإلفرادتيخاجته مع حل جابر ةسياق
 ثـم دعـا بناقتـه فأشـعرها يف صـفحة ر بـذي احلليفـةالظهـ صىل اهللا عليه وسلم رسول اهللا 

 فلام استوت بـه عـىل البيـداء , ثم ركب راحلته,سنامها األيمن وسلت الدم وقلدها نعلني
 التمتــع  وروي عـن ابـن عبـاس, وهـو يـرد مـا قالــه طـاوس ,)٤( مـسلم رواه أهـل بـاحلج

 مجـع بـني حجـة صـىل اهللا عليـه وسـلم أن رسول اهللا ) ٦( وعن عمران بن حصني ,)٥(ًأيضا
 وعـن ,ٌ وهـذا حمتمـل ألن يكـون أمـر بـذلك,)٧(رواه مـسلم وعمرة ثـم مل ينـه حتـى مـات

 إين " :قـاليا رسـول اهللا مـا شـأن النـاس حلـوا ومل حتـل مـن عمرتـك : قالت ) ٨(حفصة 
قوهلـا : ( قـال البيهقـي ,)٩(ٌ متفـق عليـه" فال أحل حتى أنحر ,لبدت رأيس وقلدت هديي

صـىل اهللا  إنـام مجـع رسـول اهللا )١(وعـن أيب قتـادة, )١٠()من إحرامـك( :من عمرتك يعني
                                                                                                                                               

 ).١٤\٥( البيهقي, كتاب احلج , باب من اختار القران  ) ١(
 .الروايتني: يف األصل ) ٢(
 .يف الصحيح كام سبق) أفرد(هذا وهم منه رمحه اهللا فرواية  ) ٣(
 ., املنهاج رشح صحيح مسلم )٢٢٧\٨(مسلم , كتاب احلج, باب تقليد اهلدي وإشعاره عند اإلحرام  ) ٤(
 ).٤٩٤\٣) (١٥٦٧(البخاري , كتاب احلج , باب التمتع والقران واإلفراد يف احلج وفسخ احلج ملن مل يكن معه هدي ) ٥(
اعـي الكعبـي, أسـلم عـام خيـرب, وغـزا مـع رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  عمران بن حصني بن عبيـد بـن خلـف اخلز ) ٦(

ًغزوات,كان من فضالء الصحابة, وكان جماب الدعوة, ومل يشهد الفتنة, وكانت املالئكة تسلم عليه يف مرضـه, وبقـي مريـضا 
 ).٢٦٩\٤(أسد الغابة . هـ٥٢سنة, ت٣٠

 .ملنهاج رشح صحيح مسلم ا) ٢٠٥\٨(مسلم , كتاب احلج, باب جواز التمتع  ) ٧(
. هـ ٤٥وقيل . هـ٤١اهللا عليه وسلم  , روت عدة أحاديث, تالنبي صىل  ا أم املؤمنني زوج بنت عمر بن اخلطاب حفصة ) ٨(

 ).٢٢٧\٢(سري أعالم النبالء 
ج , باب بيان , ومسلم كتاب احل)٤٩٣\٣(, الفتح )١٥٦٦(البخاري , كتاب احلج, باب التمتع والقران واإلفراد باحلج  ) ٩(

 ., املنهاج رشح صحيح مسلم )٢١٢\٨(أن القارن ال يتحلل إال يف وقت حتلل احلاج املفرد 
 ).١٩\٥(السنن  ) ١٠(
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 وعن ابن ,)٢( رواه الدارقطني  ألنه علم أنه ال حيج بعدها; بني احلج والعمرةعليه وسلم 
صـىل  :  وعـن أنـس ,)٦( يف إسنادهأ أخط)٥( ن يزيد بن عطاء إ:  وقيل,)٤(مثله) ٣(أيب أوىف 

 ركعتني فبـات ً الظهر أربعا والعرص بذي احلليفة ونحن باملدينةصىل اهللا عليه وسلم النبي 
ج  ثم أهل بحـ, محد اهللا وسبح, ركب حتى استوت به راحلته عىل البيداء,هبا حتى أصبح

 ومما ورد مـن غـري هـذا النـوع ,ً وهذا أيضا يرد ما قاله طاوس ,)٧(رواه البخاري  .وعمرة
 نـرصخ بـاحلج صىل اهللا عليه وسلم خرجنا مع رسول اهللا :  قال)٨(عن أيب سعيد اخلدري 
 وهـو يـرد مـا قالـه ,)٩( أمرنا أن نجعلها عمـرة إال مـن سـاق اهلـديًرصاخا فلام قدمنا مكة

 )١٠(صـىل اهللا عليـه وسـلم  قال سمعت رسـول اهللا  وعن عمر بن اخلطاب ,ًأيضاطاوس 
ٍأتـاين الليلـة آت مـن ريب فقـال صـل يف هـذا الـوادي املبـارك وقـل  " : يقـولبوادي العقيق

                                                                                                                                               
سـري أعـالم . هــ٥٤ت. احلارث بن ربعي األنصاري السلمي , فارس رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  , له عدة أحاديـث ) ١(

 ).٤٤٩\٢(النبالء 
 ).٢٧٦٨(تاب احلج , باب املواقيت الدار قطني , ك ) ٢(
عبد اهللا بن أيب أوىف علقمة بن خالد بن احلارث األسلمي الفقيه املعمر, صاحب النبي صىل اهللا عليه وسلم  أبـو معاويـة,  ) ٣(

 من أهل بيعة الرضوان, آخر من مات من الصحابة بالكوفـة, فـاز بالـدعوة النبويـة حيـث دعـا لـه النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم 
 ).٢٧٣\١(, النجوم الزاهرة )١٨١\٣(أسد الغابة . هـ٨٦وأرسته , ت

 ).٥٧٩\٨(البحر الزخار  ) ٤(
الـضعفاء . ال حيتج به: يزيد بن عطاء اليشكري الكندي السلمي , موالهم , أبو خالد الواسطي , روى له أبو داود, وقيل ) ٥(

 ).١٨٠ــ ١٧١(, تاريخ اإلسالم حوادث )٣٧٨\٤(للعقييل 
 ).٥٧٩\٨) (٣٣٤٤(البحر الزخار  ) ٦(
 ). ٤٨١\٣(, الفتح)١٥٥١(كتاب احلج, باب التحميد والتسبيح والتكبري قبل اإلهالل عند الركوب عىل الدابة  ) ٧(
سعد بن مالك بن شيبان األنصاري اخلدري, مشهور الكنية, من مشهوري الصحابة وفضالئهم, وهو من املكثـرين مـن  ) ٨(

 ).٤٥١\٢(أسد الغابة . هـ٧٤ غزوة, ت١٢ده اخلندق, غزا مع رسول صىل اهللا اهللا عليه وسلم  الروايةعنه, أول مشاه
 ., املنهاج رشح صحيح مسلم )٢٣٢\٨(مسلم , كتاب احلج, باب التقصري يف العمرة  ) ٩(
 .يقول, والصواب حذفها: يف األصل ) ١٠(



  
٢٤٨ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 " : ويف روايـة)٢(" قـل " بـدل " وقـال "ٍ ويف روايـة ,)١(رواه البخاري  "ٍعمرة يف حج 
 ,يات الثالث محلـوه عـىل اإلذن بـالقرانا وعىل الرو, يف: وبال, بالواو,)٣( " ة وحجٌعمرة

, أو اســتحباب )٤( أو بإدخــال العمــرة عــىل احلــج,ن بــالقرانأو بإدخــال العمــرة عــىل اإلذ
 ومنهم حتصيل النسكني يف سفر, ومنهم من محله عىل أنه أذن يف إدخال العمرة عىل احلج,

ًمن استدل به يف القران إما ابتداء وإما بعد اإلحرام مطلقا ً. 
 , وفيه نظر,يه وسلم صىل اهللا علواعلم أن املتبادر إىل الفهم أن ذلك كان يف خروج النبي 

خـرج إىل // كـان إذاصىل اهللا عليـه وسـلم أن رسول اهللا :   عمربناألن يف الصحيح عن 
بـبطن الـوادي وبـات حتـى  وإذا رجع صىل  بـذي احلليفـة , يصيل يف مسجد الشجرةمكة

التـي  والعمـرة أنـاخ  بالبطحـاء أن إذا صـدر مـن احلجـة  كـا ابن عمـر أن :  وفيه )٥(يصبح
صـىل ن رسول اهللا أ:  وفيه  صىل اهللا عليه وسلم  التي كان ينيخ هبا رسول اهللابذي احلليفة 

أن : وفيـه  )٢( ويرجع من  طريق املعـرس )٦(كان خيرج من  طريق الشجرة اهللا عليه وسلم 
قيل إنـك   ف,يف بطن الوادي أتى وهو يف معرسه من  ذي احلليفة صىل اهللا عليه وسلم النبي 

 فــإذا مجعــت هــذه األحاديــث وكانــت هــذه الرؤيــا هــي املــذكورة يف ,)٨(مباركــة ببطحــاء 
ــر حــديث  ــه ,عم ــك يف رجوع ــان ذل ــه وســلم  ك ــة صــىل اهللا علي  ويكــون يف  ذي احلليف

                                                 
 ).٤٥٨\٣(,الفتح )١٥٣٤ ("ٍقيق واد مبارك  الع"صىل اهللا عليه وسلم  ه البخاري,كتاب احلج, باب قول ) ١(
 . , ومل أقف عليه يف البخاري٢٦٥ص) ١٨٠(أبو داود , كتاب احلج , باب يف اإلقران  ) ٢(
, الفـتح )٧٣٤٣(اهللا عليـه وسـلم  وحـض عـىل اتفـاق أهـل العلـم النبـي صـىل  البخاري , كتاب االعتصام , باب ماذكر ) ٣(
)٣١٧\١٣.( 
 ).٥٠٠\٣(الفتح , )٢١\٥(البيهقي  ) ٤(
 ).٤٥٨\٣(الفتح) ١٥٣٣(اهللا عليه وسلم  عىل طريق الشجرة النبي صىل  البخاري , كتاب احلج, باب خروج ) ٥(
فـتح . موضع معروف عىل طريق من أراد الذهاب إىل مكة مـن املدينـة عـىل بعـد سـتة أميـال مـن املدينـة : طريق الشجرة  ) ٦(

 ).٤٥٨\٣(الباري
 ).٤٥٨\٣(ضع عىل طريق الذاهب إىل مكة من املدينة عىل بعد مخسة أميال من املدينة فتح الباريمو: طريق املعرس ) ٧(
 ).٤٥٨\٤(الفتح ) ١٥٣٤ (" العقيق واد مبارك "اهللا عليه وسلم  النبي صىل  البخاري, كتاب احلج, باب قول ) ٨(
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معجـم (يف وقد جـاء يف حـديث جـابر , يدخل منه:  والثاين خيرج منه, :موضعان أحدمها
 كـام قـدمناه عـن ,)١( الترصيح بأن املسجد الذي أحرموا من عنده عند الـشجرة )الطرباين

ومعـه امرأتـه  صـىل اهللا عليـه وسـلم ً أنه خرج حاجا مع رسول اهللا وعن أيب بكر ابن عمر 
,  فـأخربهصـىل اهللا عليـه وسـلم النبـي  أبو بكر فأتىولدت  فلام كانوا  بذي احلليفة ,أسامء 

  رواه النـسائي,ل بـاحلجهتـل وأن يأمرهـا أن تغتـس صىل اهللا عليـه وسـلم فأمره رسول اهللا 
 أصــح األحاديــث  وقــد ظهــر لــك هبــذا أن, وهــو يــرد مــا قالــه طــاوس,)٢(ٍبإســناد جيــد 

 وفيها , القران:والرباء وأرصح األحاديث رواية أنس ,وأسلمها عن الطعن رواية اإلفراد
 ويرتجح روايات اإلفراد بـأحوال رواهتـا ومتنهـا ,امزيادة علم لكن قد علمت ما قيل فيه

 ولـذلك كـان عمـر ; وإخالص كل عبادة وحدها,ن عدم وجوب الدم وغريهوحكمها م
 رواه ) فإنه أتم حلجكم وأتم لعمرتكم,افصلوا حجكم من عمرتكم(:  يقولبن اخلطاب 

 احلج أشهر معلومات شوال ,األتم للعمرة أن تفردوها من أشهر احلج(:  وعنه,)٣(مسلم
 وكـان عـثامن , )٤( ) فأخلصوا فيهن احلج واعتمـروا فـيام سـواهن,وذو القعدة وذو احلجة

 )٦(]يكونـا[ ومل ,)٥(ن هبـام حتـريم املتعـةُ حتـى ظـ,ينهى عنها وأن جيمع بني احلـج والعمـرة
 .)٨( بأنه يأمر بنيه وغريهم باإلفراد وروي عن عيل ,)٧(باألفضلًيرياهنا حراما وإنام أمرنا 

                                                 
 )٢٤٦(, عن جابر )٦٤٤٨(معجم الطرباين الكبري ) ١(
 ٣٩٢ص) ٢٦٦٥(املواقيت كتاب احلج, باب  ) ٢(
 .٥١٣ص) ٢٩٤٨(مسلم , كتاب احلج, باب يف وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران  ) ٣(
 ).٢٩\٥) (٨٨٧٤(البيهقي, كتاب احلج , باب كراهية من كره القران والتمتع  ) ٤(
الفــتح ) ١٥٦٣(ج ملــن مل يكــن معــه هــدي البخــاري, كتــاب احلــج , بــاب التمتــع والقــران واإلفــراد بــاحلج وفــسخ احلــ ) ٥(
)٤٩٣\٣.( 
 .يكونوا: يف األصل  ) ٦(
 ).٤٩٧\٣(الفتح  ) ٧(
 .سبق خترجيه  ) ٨(
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مل يكـن صىل اهللا عليه وسـلم  بأنه  القطع  فالذي يليق بمذهب مجهور العلامء, وأما التمتع
 أن بـاس لكـن مقتـىض مـذهب ابـن ع,)١( مل حيـل إىل يـوم النحـر هلإلمجاع عىل أنـ; ًمتمتعا 

 ومـن مل , فإنـه ال حيـل حتـى ينحـر, الثالثة من كـان مـنهم أهـدى,املعتمر واملفرد والقارن
 صـىل اهللا فعىل هذا يمكن أن يكون النبـي ,َ شاء أم أبىيكن أهدى فإنه حيل بطوافه بالبيت

 ويف , وكـذلك عـىل مـا قـدمناه عـن أيب حنيفـة , ألنه كان معـه اهلـدي,ًمتمتعا عليه وسلم 
ن يقـرن بـني احلـج أ هنـىصـىل اهللا عليـه وسـلم  حديثان أحدمها أن النبي )سنن أيب داود(

  )٤( عن معاوية )٣(يخ اهلناين ش من رواية أيب )٢(والعمرة
 

 : وقيـل,امن ص وهو أبو ,ًرجال ة ومنهم من أدخل بينه وبني معاوي,يهٌخمتلف فيخ شو أبو 
القول قول من مل يـدخل بيـنهام ( : وقال الدارقطني ,//يخ جمهول شأيب أخ   وهو,)٥(محان
 قـال ذلـك ابـن باالنقطـاع,وقـىض البـن حـزم ً تبعا )٧(احلق عبد  ذلك ى ولكن أب)٦( )أحد

                                                 
 ).٥٠١\٣(الفتح  ) ١(
 .٢٦٤ص) ١٧٩٣(أبو داود,كتاب احلج, باب يف اإلفراد  ) ٢(
مـات بعـد .  حبـان يف الثقـات,من الثالثـةخيوان, ذكره ابن: اسمه حيوان بن خالد, وقيل: أبو شيخ اهلناين, اهلمداين, قيل ) ٣(

 ).٤١١\٣٣(,هتذيب )١٣٠\٣(التاريخ الكبري . املئة
معاوية بن أيب سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القريش األموي, شهد حنينا, وكان هو وأبوه من املؤلفة  ) ٤(

 ).٢٠١\٥( الغابة أسد. هـ٥٩سنة, ت٢٠هـ, وقبلها بقي أمريا ٢٠قلوهبم, توىل اخلالفة سنة 
. محران, مستور من الثالثـة, ذكـره ابـن حبـان يف الثقـات: مجران, ويقال:مجان, ويقال: أبوصامن, ويقال: أبو محان , وقيل  ) ٥(

 ).٢٩٧\٧(, هتذيب الكامل )١٢٩\٣(التاريخ الكبري 
 ).٥٤٥\٢(هتذيب السنن  ) ٦(
 ًسعيد األزدي اإلشبييل, أبوحممد, يعرف باخلراط , كان فقيهـا حافظـاعبد احلق بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حسني ابن  ) ٧(

, )األحكـام(  بـاخلري والـصالح , والزهـد والـورع , ولـزوم الـسنة , والتقلـل مـن الـدنيا , لـه ً باحلديث وعلله, وموصوفاًعاملا
, )٢٩٢\٢(سـامء واللغـات هتـذيب األ. هــ٥٨١, ت)املعتل مـن احلـديث ( , و)اجلمع بني الصحيحني ( الصغرى والكربى و
 .٢٧٦الديباج املذهب ص
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 .) ٢) (١( القطان 
 ):٤(قال اخلطايب)٣ ( أنه يف مرضه الذي قبض فيه هنى عن العمرة قبل احلج:واحلديث اآلخر

 , وجـوزوا ذلـك,قبـل حجـه صىل اهللا عليـه وسـلم  وقد اعتمر رسول ,)يف إسناده مقال(
 .)٥()ٍجواز يشء منهي عنه وال جيوز أن يتفقوا عىل ,وجواز القران إمجاع 

 
 أحـرم صـىل اهللا عليـه وسـلم  وذهب املصنف ومجاعة إىل ترجيح اإلفراد مع اعتقاد كونه 

 وهي إظهار كـون العمـرة يف ,ٍ ثم أدخل عليه العمرة ملصلحة اقتضاها احلال,ًباحلج مفردا
ًكيـدا  ولكـن فعـل ذلـك تأ, وإن كان قد اعتمر يف أشهر احلج قبل ذلك,أشهر احلج جائزة

 .)٦(لقطع ما كانت العرب تعتقده أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور
مل يعتمر تلـك الـسنة عمـرة مفـرده ال قبـل صىل اهللا عليه وسلم ويؤيد هذا أن النبي (: قال

 ولـو ,فراد احلج من غري عمرة بال خالفإوقد بينت أن القران أفضل من ,احلج وال بعده
 ومل يقـل ال يكون اعتمر تلك الـسنةن  لزم منه أة مفرد وسلم صىل اهللا عليهجعلت حجته 

 مل يعتمـر صىل اهللا عليه وسلم أما كونه : , قلت)٧( )ن احلج وحده أفضل من القرانأحد إ
                                                 

الشيخ اإلمام احلافظ أبو احلسن عيل بن حممد بن عبد امللك بن حييى بن إبراهيم احلمـريي الكرتـامي الفـاريس, املعـروف  ) ١(
الـوهم بيـان (يـة بالروايـة, لـهعـن ابابن القطان, كان من أبرص الناس بصناعة احلـديث, وأحفظهـم ألسـامء رجالـه, وأشـدهم 

 ).٣٠٦\٢٢(سري أعالم النبالء. هـ٦٢٨ت. , توىل القضاء)واإلهيام
 ).٥٤٤\٢(,هتذيب السنن )٤١\٢(بيان الوهم واإلهيام  ) ٢(
 .٢٤٦ص) ١٧٩٣(أبو داود, كتاب احلج, باب يف اإلفراد  ) ٣(
, )معـامل الـسنن(البـستي اخلطـايب, لـه هو اإلمام العالمة , احلافظ اللغوي, أبو سليامن, محد بن حممد بن إبراهيم : اخلطايب ) ٤(
سـري . هــ٣٨٨ت. رحل يف طلب العلـم, وأخـذ الفقـه عـىل مـذهب الـشافعي ). غريب احلديث(, و)رشح األسامء احلسنى(و

 ).١٩٩\٤(, النجوم الزاهرة )٢٣\١٧(أعالم النبالء 
 ).٣١٧\٢(معامل السنن  ) ٥(
 ).١٠٠\٧(, املجموع )٣٢٠\٢(روضة الطالبني ) ٦(
 ).٩٩\٧(ملجموع ا ) ٧(
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القران أفضل 
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عيد مل يرصح به يف ب وأما كونه أدخل العمرة عىل احلج ف, فصحيحةً عمرة مفردتلك السنة
ذكورة املختلف فيها أوىل من اعتقاده كونه قـرن  وليس اجلمع بينهام بالطريق امل,الروايات

 : ثم إن كـل واحـد مـن األئمـة الثالثـة,ًابتداء للمصلحة املذكورة مع ما فيه من الروايات
صىل  رجح ما رجحه العتقاده رجحان الرواية عن النبي  إنام وأبو حنيفةومالكالشافعي 

 .ً وهذه الطريقة التي سلكها املصنف خمالفة هلم, بهاهللا عليه وسلم 
 ألن ; فهكـذا قالـه األصـحاب, بـال خـالف, وأما كون القران أفضل من احلج بال عمـرة

 عمـر  وهنيـه عـن العمـرة يف )١(]كـالم[ إن : وقـد يقـال,دتني أفضل من عبـادة واحـدةعبا
 ولألصحاب أن يقولوا إن أشهر , وهي شوال وذو القعدة وذو احلجة خمالفة,أشهر احلج

 ويؤيـد هـذا أن ابـن , فإذا أفرد ثم اعتمر مل جيتمعا يف أشهر احلـج,احلج تنقيض بيوم النحر
إن أيب مل يقـل الـذي (: فقـال  إنك ختالف أبـاك :سئل عن متعة احلج فأمر هبا فقيل لهعمر 

 إن العمـرة ال تـتم يف أشـهر احلـج إال : أي,)٢()أفردوا احلج من العمـرة:  إنام قال,يقولون
ًيف غري أشهر احلج فجعلتموهـا أنـتم حرامـا وعـاقبتم النـاس  وأراد أن يزار  البيت ,هبدي
مـرتني واملفـرد إذا سـالمتها عـن اهلـدي وزيـارة  البيـت  فهذا يبني أن مراد عمـر ,)٣(عليها

 .اعتمر بعد متام احلج حصل املقصودان
ً أفـضلها أن ينـشىء لكـل مـنهام سـفرا مـن دويـرة , وحاصله أن أداء النسكني عىل وجـوه

 ودون هـذا يف الرتبـة ,رم هبام من دويرة أهلهحيام أن  إمتامه: وهذا معنى قول السلف,أهله
ً إما مفردا أو قارنا أو متمتعا عىل اختالف املـذاهب,أن يأيت هبام يف عام واحد ً  ودون هـذا ,ً

 . إن شاء اهللا تعاىل // وسأتكلم عىل هذا يف باب دخول مكة,نسك واحدبأن يأيت 

                                                 
 .حتى يستقيم املعنى) يف كالم: (لعل الصواب ) ١(
 ).٣٠\٥) (٨٨٧٥(البيهقي , كتاب احلج, باب كراهية من كره القران والتمتع  ) ٢(
 ).٣٠\٥(البيهقي  ) ٣(
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جيوز  , وقال أمحد )٢( وبه قال مجهور العلامء,)١(ا أحرم باحلج ال جيوز فسخهإذ :فـــرع
إن (:  وقال املاوردي , لألحاديث الصحيحة فيه,)٣(فسخه إىل العمرة ملن مل يسق اهلدي

ًمل يكن فسخا وإنام أحرموا موقوفا[ إىل أنه ئ يوم)األم(يف شافعي كالم ال  ثم أمر ,)٤( ]ً
 ومن معه هدي أن , من ال هدي معه أن يرصفه إىل العمرةصىل اهللا عليه وسلم النبي 

 فقد , وإن كان عىل املشهور, فإن كان األمر كذلك فال خصوصية,)٥( )يرصفه إىل احلج
) ٨( عن أبيه )٧( ملا روى احلارث بن بالل ,)٦(ً إن ذلك كان خاصا:قال أصحابنا وغريهم

فقال رسول اهللا  , يا رسول اهللا أرأيت فسخ احلج لنا خاصة أم للناس عامة : قال قلت 
 وقال أمحد بن حنبل ,)٩(وغريهرواه أبو داود  " بل لكم خاصة ":  صىل اهللا عليه وسلم 

وقد روى الفسخ أحد عرش (:  قال,)١٠()ديث ال يثبت عندي وال أقول بههذا احل(: 

                                                 
لعـرب ًالنقص واإلزالـة وفـسخ احلـج أن حيـرم بـاحلج ثـم يبطلـه وينقـضه وجيعلـه عمـرة فيـصري متمتعـا لـسان ا: الفسخ  ) ١(

 ). ف س خ (واملصباح املنري 
مجهـور : قـال عيـاض:وقال ) ٤٨٩\٣(,الفتح )٦٨٥\١(, املسالك يف املناسك )٤٩٨\٢(, إرشاد السالك )٨٨\٤(البيان  ) ٢(

 .ًاألئمة عىل أن فسخ احلج إىل العمرة كان خاصا بالصحابة
 ).٣٣٥\٢(املمتع رشح املقنع ٩٩افعي ص, ما انفرد به اإلمام أمحد عن الش)١٣٦\١(, املحرر)٢٥٢\٥(املغني ) ٣(
 ).ًوإنام أحرم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  وأصحابه إحراما موقوفا): ( ٣٤٢\١(كذا يف األصل, ويف احلاوي ) ٤(
 ).٣٤٢\١(احلاوي  ) ٥(
 ).١٠٥\٧(املجموع  ) ٦(
ًديثا واحـدا يف فـسخ احلـجأخرجـوا لـه حـ: احلارث بـن بـالل بـن احلـارث املـزين املـدين قـال يف التهـذيب  ) ٧(  هتـذيب .         ً

 ).٣٢٧\١(التهذيب 
بالل بن احلارث املزين أبو عبد الرمحن املدين روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم  وعن عمر وعن ابن مـسعود ذكـره ابـن  ) ٨(

 هــ هتـذيب ٦٠ عليـه وسـلم  ت أنه أول من قدم مـن مزينـة عـىل النبـي صـىل اهللا: سعد من الطبقة الثا لثة من املهاجرين ويقال
 ). ٢٥٣\١(التهذيب

 .٢٦٦ص) ١٨٠٨(أبو داود, كتاب املناسك, باب الرجل هيل باحلج ثم جيعلها عمرة  ) ٩(
 . ليس له إسناد معروف: قال اإلمام أمحد: , وعبارته )٢٥٣\١(هتذيب التهذيب  ) ١٠(
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زاد  ألن احلارث ;ال معارضة: ( قال غريه,)١()منهمًصحابيا فأين يقع احلارث بن بالل 
كانت املتعة يف احلج : عليه)٣(ًمرفوعا )٢(ل أيب ذرًواحتج أصحابنا أيضا بقو, )هوعىل ما رو

  صىل اهللا عليه وسلم ألصحاب حممد 
 

دخلت العمرة يف احلج إىل ":  )٥( لرساقة صىل اهللا عليه وسلم  وأما قوله ,)٤(مسلم  رواه
 .)٧(معناه جوازها يف أشهر احلج أو دخول أفعاهلا يف أفعال احلج:  فقالوا,)٦("يوم القيامة 

 , ال يستحب: أصحهام, فهل يستحب ذكره يف تلبيته? وجهان,إذا عني ما أحرم: فـــرع
 : وقال الشيخ أبو حممد , هكذا أطلق اجلمهور املسألة,بل يقترص عىل النية والتلبية

 فيستحب أن , فأما األوىل التي عند ابتداء اإلحرام,اخلالف فيام سوى التلبية األوىل(
ًيسمي هبا وجها واحدا  ملا قدمناه من ,صوابهو ال وهذا الذي قاله الشيخ أبو حممد ,)٨( )ً

 .األحاديث
                                                 

. ٍكل يشء منك حسن مجيل إال خلـة واحـدة : قال ألمحدوفيه روي عن سلمة بن شبيب أنه ) ٣٣٥\٢(املمتع رشح املقنع  ) ١(
ًقد كنت أرى أن لك عقال عندي ثامنية عرش حديثا ً جيادا كلها يف فـسخ احلـج : (قال. تقول يفسخ احلج : وما هي ? قال: فقال ً ً

 ). أتركها لقولك
سلم  بمكة أول اإلسالم, وهو أول من أبو ذر جندب بن جنادة بن عبيد بن حرام الغفاري, أسلم والنبي صىل اهللا عليه و ) ٢(

أسـد الغابـة . هــ٣٢ت. حيا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  بتحية اإلسالم, ورد يف فضله أحاديـث, مـات بفـالة مـن األرض
)٥٦٢\١.( 
)٩Eًكأن املقصود موقوفاK 
 .٥٣٢ص ) ١٢٢٣(مسلم, كتاب احلج, باب جواز التمتع  ) ٤(
ملدجلي الكناين يكنى أبا سفيان سكن مكة وهو الذي وعـده صـىل اهللا عليـه وسـلم  بـسواري رساقة بن مالك بن جعشم ا ) ٥(

ًكرسى وألبسه عمروكان شاعرا جمودا   ). ١١٩\٢(, االستيعاب )١٩\٢(هـ يف صدر خالفة عثامن   اإلصابة ٢٤ت . ً
 .٥٠٧, ص )١٢١٨(مسلم,كتاب احلج, باب حجة النبي صىل اهللا عليه وسلم   ) ٦(
ثـم ذكـر القـولني وذكـر ) ,:... هعـن اوبـه قـال مجهـورهم م: ه عىل أقوال , أصـحهاعن ااختلف العلامء يف م( ل النووي قا ) ٧(

 ).١٦٦\٨(املنهاج رشح صحيح مسلم . قولني آخرين
 ).١٥٠\٧(, املجموع )٣٣٦\٢(روضة الطالبني  ) ٨(
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 ثم , رصفه بالنية إىل ما شاء من النسكني أو إليهام,ًفإن أحرم مطلقا يف أشهر احلج (:قال
 ). اشتغل باألعامل 

 أن الرصف إنام يكون بالنية بال  ومقتىض كالم املصنف, وال جيزيه العمل قبل النية:أي
 وإطالق كالم املصنف ,رد بذلك عىل من يكتفي يف أول اإلحرام بالتلبيةه  فإن,خالف
 أما ,)باألعاملثم اشتغل (:  ويرشد إليه قوله,ً عىل ما إذا كان الوقت صاحلا هلامٌحممول

 وظاهره أنه حيتاج ,)١(الروياين قاله , رصفه إىل العمرة,ضاق الوقت وخاف فوت احلجلو
رم قبل أشهر كام لو أحة, أنه حيتمل أن يتعني عمر وعن القايض حسني ,ًىل الرصف أيضاإ

وإن ,ً فإن عني عمرة خرج فيها; التعيني)٢(]فعليه[,  وحيتمل أن يبقى عىل ما كان,احلج
بجواز رصف اإلحرام املطلق إىل  واستدل الروياين ,ًعني حجا كان كمن فاته احلج

ٍ عىل أن القارن حيرم بإحرام واحد,القران القارن حيرم وعند أيب حنيفة , )٣( كام هو مذهبنا,ٍ
 . )٤( هكذا نقله,بإحرامني

ًيكون مدخال للحج عىل : جهان أحدمها فو ,ًأحرم بالعمرة ثم أحرم مطلقا: فـــرع
 ولو , وإن رصفه إىل العمرة بطل الثاين,ىل احلج كان كذلكإإن رصفه :  والثاين, العمرة
 : وإن قلنا, ال تدخل العمرة عىل احلج لغا الثاين:ً ثم أحرم مطلقا فإن قلنا باحلج//أحرم

 .)٥( حكاه الروياين ,دخل كان عىل الوجهنيت

                                                 
 ).٢٢\٢(حتاج , حتفة امل)٤٤٥\٣(, النجم الوهاج ) ١٥٠\٧(,املجموع)٩١\٥(البحر  )١(
 ).عليه قبل: (كذا يف األصل, ولعل الصواب ) ٢(
 ).٤٤٥\٣(ًونقل اإلمجاع أنه إذا احرم مطلقا له أن يرصفه إىل القرآن باإلمجاع, والنجم الوهاج ) ٩١\٥(البحر ) ٣(
 ).٧٦٣\٢(, وقول احلنفية الذي نقله يف خمتلف الرواية )٩٢\٥(البحر  ) ٤(
 ) .٩٢\٥(البحر ) ٥(
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 فال يرصفه إىل احلج يف , انعقاده عمرة:وإن أطلق يف غري أشهر احلج فاألصح: (قال 
 ).أشهره

 ينعقـد هبـام ولـه رصفـه بعـد :)١(رضي  وهو قول اخلـ, والثاين, ألن الوقت ال يقبل غريها
ٍدخول األشهر إىل ما شاء من حج أو عمرة أو قران ٍ  وأما اآلن فله رصفـه إىل العمـرة بـال ,ٍ

 .)٢( كان كإحرامه به قبل األشهرا فإن رصفه إىل غريه,الفخ

 ).وله أن حيرم كإحرام زيد (: قال
ٌوهــو منــيخ  صــىل اهللا عليــه وســلم قــدمت عــىل رســول اهللا : قــال   ملــا روى أبــو موســى

لبيـت :  فقلـت, " بم أهللـت ": فقال. نعم :  فقلت , "أحججت  " :فقال يل بالبطحاء 
 وبالـصفا وبـاملروة  طـف بالبيـت, قد أحـسنت" :  قالصىل اهللا عليه وسلم بإهالل النبي 

ٌمتفــق . ال:  فقلــت, "  هــل ســقت مــن هــدي?": ٍ ويف روايــة قــال ,ٌ متفــق عليــه"وأحــل 
 بـام أهـل بـه : قـال,"? بم أهللـت": فقال, )٤(من سعايتهٌ قدم عيل  : ٍ وعن جابر ,)٣(عليه

لبيت بحجـة رسـول : ٍ ويف رواية أخرى من طريق ابن عباس, سلم صىل اهللا عليه والنبي 
ً فاهد وامكث حرامـا ":  صىل اهللا عليه وسلم  فقال رسول اهللا , صىل اهللا عليه وسلم اهللا 
رواه   كـذلك, يف  اجلحفة صىل اهللا عليه وسلم  وكان قد قدم عيل والنبي ,)٥(متفق عليه "

                                                 
حممد بن أمحد, أبو عبد اهللا اخلرضي, اإلمام الكبري, إمام مرو, وشيخها, وجدها, ومقدم األصـحاب هبـا, كـان صـاحب  ) ١(

 ).١٧٢\٨(, سري أعالم النبالء )١٠٠\٣(طبقات السبكي . هـ٤٥٥مال وثروة, ت بعد
 .١٩٢, كنز الراغبني ص)٤٤٥\٣(,النجم الوهاج )٨٥\٧(املجموع ) ٢(
) ١٥٥٩(حلج, باب من أهل يف زمن النبي صىل اهللا عليه وسلم  كـإهالل النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  البخار ي, كتاب ا ) ٣(

 .املنهاج رشح صحيح مسلم) ١٩٨\٨(مسلم, كتاب احلج, باب جواز تعليق اإلحرام ). ٤٨٧\٣(الفتح 
 .١٧٢املجرد للغة احلديث ص. متويل أمر الصدقات: الساعي ) ٤(
, ١٥٥٧( , باب من أهل يف زمن النبي صىل اهللا عليه وسلم  كإهالل النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  البخار ي, كتاب احلج ) ٥(

 ).٤٨٧ ٤٨٦\٣(الفتح ) ١٥٥٩, ١٥٥٨
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 . )١( من حديث ابن عباسالطرباين 
إذا :  فقـال, أمـا لـو علـق إحرامـه,ل بإحرام كـإحرام زيـداأن حيرم يف احل: وصورة املسألة

 هكـذا نقلـه ,إذا جـاء رأس الـشهر:  فـال يـصح إحرامـه كـام لـو قـال,أحرم زيد فأنـا حمـرم
 .)٢(وغريهالبغوي 

وغريمهـا يف صـحة اإلحـرام املعلـق بطلـوع  وتعليق القايض أيب الطيـب ,)٣()املعتمد(ويف 
 .)٥( ال ينعقد: أصحهاموالدارمي قال ابن القطان ,)٤(الشمس وغريه وجهان

 ألن التعليـق ,وقياس جتويز تعليق أصل اإلحرام بإحرام الغري جتويز هـذا(:  قال الرافعي 
 ومـا يقبـل التعليـق ,ٌ إال أن هذا التعليق بمستقبل وذاك تعليق بحـارض,موجود يف احلالني

 .)٦()ًمن العقود يقبلهام مجيعا
 بل هو أحرم ,ا حمرم كإحرام زيد ال تعليق فيه حلارض وال مستقبلأن: قوله: ولك أن تقول
 وسـيأيت أنـه ال ,ًإن كـان حمرمـا فقـد أحرمـت:  والتعليق باحلارض أن يقـول,بإحرام بصفة

 . )٧(يصح
ألن االسـتثناء يـؤثر يف انعقـد, (:  قـال القـايض أبـو الطيـب ,ٌ ولو قال أنا حمرم إن شاء اهللا

 , أنـت خليـة ونـوى الطـالق: إذا قـال لزوجتـه: فأورد عليه,)٨()التعليق وال يؤثر يف النية
 هكـذا حكـاه ,ة مـع النيـة بمنزلـه الـرصيحيـان بـأن الك: فأجـاب,اءفإنه يـؤثر فيـه االسـتثن

                                                 
 . مل أقف عليه  ) ١(
 ).٤٤٦\٣(,النجم الوهاج )٢٣١\٢(, املنثور )١٥٢\٧(,املجموع )٣٦٩\٣(العزيز ) ٢(
 .للشايش, وقد سبق ترمجته ) ٣(
 ).٢٣١\٢(, املنثور )١٥٢\٧(,املجموع )٣٦٨\٣(العزيز ) ٤(
 ).٣٢٣\١(, فتح اجلواد )١٥٢\٧(املجموع  ) ٥(
 ).٤٤٦\٣(,النجم الوهاج )٢٣١\٢(, املنثور )١٥٢\٧(,املجموع )٣٦٩ ٣٦٨ \٣(العزيز ) ٦(
 .ونازعه الشيخ: قوله ب, وأشار إىل هذا الكالم )٤٤٦\٣ (النجم الوهاج ) ٧(
 ).١٥٣\٧(املجموع  ) ٨(

  
  
  

 اإلحرام املعلق
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الـصواب أن احلكـم فيـه كـام سـبق (: ل املـصنف وقا,)١(وسكت عليهالقايض أبو الطيب 
 .)٢() وقال إن شاء اهللا,فيمن نوى الصوم

ًأحرمت يوما أو يومني انعقد مطلقا: لو قال: قال أصحابنا(: قال الروياين :فـــرع ً()٣(. 
 
 

 .)٤(//)وفيام نقله نظر(:  قال املصنف,أحرمت بنصف نسك كالطالق: ولو قال

ًفإن مل يكن زيد حمرما انعقد إحرامه مطلقا: (قال ً.( 
 .)٥( فإذا بطلت الكيفية بقي أصل اإلحرام,ألن قصد اإلحرام يكفيه خاصة

 ). مل ينعقد, إن علم عدم إحرامه:وقيل: (قال
ًإن كـان حمرمـا :  ألن يف قولـه, وهو ضـعيف,ًإن كان فالن حمرما فقد أحرمت: كام إذا قال

 وهنـا ,ًأصل إحرامه بإحرامـه فـال جـرم إن كـان حمرمـا فهـو حمـرم وإال فـالأحرمت علق 
وهلذا لو أحرم عن اثنني أو عن نفسه وغريه لغـت اإلضـافتان وبقـي . )٦(ٌاألصل جمزوم به
 . )٧()األم( نص عىل الصورتني يف ,أصل اإلحرام

                                                 
 ).١٥٢\٧(املجموع  ) ١(
 ).٤٤٦\٣(, النجم الوهاج )١٥٢\٧(املجموع  ) ٢(
 ) .٩٠\٥(البحر ) ٣(
وفيام قاله نظر وينبغي أال ينعقد; ألنه من باب العبـادات, والنيـة : قال) ١٥٢\٧(كالطالق املجموع : , قال)٩٠\٥(البحر ) ٤(

فتــاوى الــسبكي . بــل اإلخطــار ويدخلــه التعليــقاجلاريــة الكاملــة رشط فيهــا بخــالف الطــالق فإنــه مبنــي عــل الــرساية ويق
 ). ٤٤٦\٣(,النجم الوهاج )٢٦٢\١(
 .١٩٢,كنز الراغبني ص)٤٤٧\٣(, النجم الوهاج )٣٣٦\٢(روضة الطالبني ) ٥(
  .١٩٢,كنز الراغبني ص)٤٤٧\٣(النجم الوهاج  ) ٦(
 ).٣٣٩\٣(األم ) ٧(

  
 ب//٩٤

 

 

إن مل يكن زيد حمرما 
 أو علم عدم إحرامه

 

  

  

  

  

  

  
 إذا كان زيد

 ً حمرما
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 فهـل , وكان الكافر قـد أتـى بـصورة إحـرام, الكافرأنه لو قال كإحرام زيدونقل الروياين 
ب انعقـاده االـصو(:  قـال املـصنف,ًينعقد له ما أحرم به الكافر أو ينعقد مطلقـا? وجهـان

 .)١()ًمطلقا

 ).ًوإن كان زيد حمرما انعقد إحرامه كإحرامه:( قال
ن كـان  فـإ,)٢(ً وإن كان قرانا فقـران, وإن كان عمرة فعمرة,ً إن كان حجا فحج,للحديث

ٍزيد أحرم بعمرة بنية التمتع كان عمرو حمرما بعمرة وال يلزمه التمتع  وإن كان إحـرام ,)٣(ًٍ
 وال يلزمـه رصفـه إىل مـا يـرصفه إليـه زيـد عـىل ,ًزيد مطلقا فإحرام عمرو مطلـق ويتخـري

 ,)٤()التهـذيب( هكـذا اسـتثناه يف ,ًالصحيح إال إذا أراد إحراما كإحرام زيد بعـد تعيينـه
ٌ إن هـذا جـزم يف احلـال : ولعله يقـول, ألنه يف معنى تعليق الكيفية عىل مستقبل,ظروفيه ن

 . )٥( أو يغتفر ذلك يف الكيفية دون األصل,كام قدمناه
 ).٦( مل جيز لعمرو التحلل,ٌولو أحرص زيد وحتلل

 .)٧(ًا منه يشءوً ولو ارتكب زيد حمظورا مل يلزم عمر
ً وإن كان إحرام زيد فاسدا ًنعقد مطلقا أوال ينعقد أصال? فيـه وجهـان فهل ي,ٌ  : أصـحهام,ً

صالة صـحيحة? لـ هل ينعقـد نـذره ,ًا كالوجهني فيام لو نذر صالة فاسدةمهو) ٨(االنعقاد

                                                 
 ).٤٤٧\٣(, النجم الوهاج )١٥٢\٧(, املجموع )٣٣٦\٢(, روضة الطالبني)٩٠\٥(البحر  ) ١(
 .١٩٢, كنز الراغبني ص)٤٤٧\٣(, النجم الوهاج )١٥١\٧(,املجموع )٤٠٩\١(احلاوي  ) ٢(
 .١٩٢, كنز الراغبني ص)٤٤٧\٣(,النجم الوهاج ) ١٥١\٧(, املجموع )٣٣٦\٢(روضة الطالبني ) ٣(
 .١٩٢ز الراغبني ص, كن)٤٤٦\٣(, النجم الوهاج )١٥١\٧(, املجموع)٣٣٦\٢(روضة الطالبني ) ٤(
 ).١٥١\٧(املجموع  ) ٥(
 ).١٥٣\٧(املجموع  ) ٦(
 ).١٥٣\٧(املجموع  ) ٧(
 .١٩٢,كنز الراغبني ص)٤٤٧\٣(النجم الوهاج  ) ٨(

  

  

  

  

  

  
ٌإذا أحرص زيد أو 

 أو ارتكب حتلل
ًحمظورا أو كان 
 إحرامه مطلقا
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 .)١( أنه ال ينعقد نذره:واألصح
ًوإن كان إحرام زيد مطلقا ينعقـد إحـرام عمـرو :  فاألصـح, ثم عينـه قبـل إحـرام عمـرو,ٍ

 فعـىل , ثـم أدخـل عليهـا احلـج, وجيريان فيام لـو أحـرم زيـد بعمـرة,ًمعينا:  والثاين,ًمطلقا
 والوجهــان فــيام إذا مل خيطــر ببالــه ,ً يكــون قارنــا: وعــىل الثــاين,ً معتمــرازيــداألول يكــون 

ولو أخربه . )٢( وإال فالتشبيه بام خطر بال خالف,التشبيه بإحرام زيد يف احلال وال يف أوله
 , فهل يعمل بخربه أو بام وقـع يف نفـسه? فيـه وجهـان,هزيد بإحرامه ووقع يف نفسه خالف

 فـإن , فقد بان أن إحرام عمـرو كـان بحـج, فإن أخربه بعمرة فبان بحج, بخربه:أصحهام
 وهــل الــدم يف مالــه أو يف مــال زيــد للتغريــر? فيــه ,)٣( ]ًو أراق دمــا [فــات الوقــت حتلــل

 . )٤( يف ماله: أصحهام,وجهان
 كان ,إن كانا حمرمني بنسك متفق(:  قال الروياين ,د وعمروأحرمت كإحرام زي: ولو قال
ــا,كأحــدمها ً وإن كــان أحــدمها بعمــرة واآلخــر بحــج كــان قارن  وكــذا إن كــان أحــدمها ,ٍ

  .)٥()ًقارنا

 ).فإن تعذر معرفة إحرامه بموته: (قال
 .)٦(ٌ أو غيبته أو جنونه ومل يتقدم علم بحاله 

 ).ًجعل نفسه قارنا وعمل أعامل النسكني(
 ألنـه ال سـبيل إىل ,)١()القـديم( و)اجلديـد( يف // وحكـوه عـن نـصه, قطع به األكثـرون

                                                 
 ).١٥١\٧(, املجموع )٣٣٦\٢(روضة الطالبني ) ١(
 ).١٥١\٧(, املجموع )٣٣٧\٢(روضة الطالبني ) ٢(
 .قتيض زيادهتا, والسياق ي)١٥١\٧(زيادة من املجموع  ) ٣(
 ).١٥١\٧(املجموع  ) ٤(
 ).١٥٢\٧(,املجموع )٣٤٦\٢(, روضة الطالبني )٩٠\٥(, البحر)٤٠٩\١(احلاوي  ) ٥(
 .١٩٢,كنز الراغبني ص)١٥٢\٧(, املجموع )٣٣٩\٢(روضة الطالبني ) ٦(

  
أحرم كإحرام زيد 

 وعمر

 

 

 

 

 أ//٩٥

 إذا مل يعرف

  إحرام زيد
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لم إحرامـه واملصنف يشعر بتصوير املسألة بام إذا ع وكالم الرافعي ,ِاإلطالع عىل نية غريه
 ,عرف يشء مـن حالـهُ وكالم غريمها يشعر بجريان ذلك فيام إذا مل ي,)٢(وتعذر معرفة عينه

 فـيام إذا , وإن سبق علم بحاله وتعيينه ثم مات وطرأ الشك ففيها القوالن,وهو الصواب
 فيام إذا مل يسبق علـم ني ومنهم من جيري القول, قاله القايض أبو الطيب ,نيس إحرام نفسه

 .)٣(ًأيضا
إذا أحرم :  فنقول, ومسألة نسيان اإلحرام طويلة التفريع فليلخص كالم األصحاب فيها

رى رجـوت أن حتـ يقـرن وأن أحـب أن( : )القـديم(يف  فقد قال الشافعي ,بنسك ثم نسيه
 : ولألصحاب ثالثة طرق,)٥()هو قارن(:  وقال يف اجلديد,)٤()جيزيه

عـن  حكـاه املـاوردي ,ً فـإن جـوزه فقـارن قطعـا,أن القولني إذا مل جيوز أنه قران:  أحدها 
 .)٦(البرصيني
 وهو مقتىض قول ,ً جيوزه جاز التحري قطعا فإن مل,أن القولني إذا جوز أنه قارن: والثانية

 .)٧( الشيخ أيب عيل 
ــة ــصورتني: الثالث ــولني يف ال ــراء الق ــور,إج ــول اجلمه ــو ق ــاوردي , وه ــاه امل ــن  وحك ع

ٍخلـالف جـار إذا مـات زيـد سـواء حـصل الـرتدد يف أصـل وهبذا يعلـم أن ا, )٨(البغداديني
ٌإحرامه أم يف تعيينه حج أو عمرة أو قران  والفرق بني هـذا وبـني األواين والقبلـة أن هنـا ,ٌ

                                                                                                                                               
 ).١٥١\٧(, املجموع )٣٤٠\٢(روضة الطالبني ) ١(
 ).١٥١\٧(,املجموع )٣٦٩\٣(العزيز ) ٢(
 ).١٥١\٧(املجموع  ) ٣(
 ).١٥١\٧(, املجموع )٣٤٠\٢(,روضة الطالبني )٣٦٩\٣(العزيز  ) ٤(
 ).١٥١\٧(, املجموع )٣٤٠\٢(,روضة الطالبني ) ٣٦٩\٣(العزيز  ) ٥(
 ).٤٠٦\١(احلاوي  ) ٦(
 ).١٥٤\٧(, املجموع )٣٦٩\٣(,العزيز )٢٨٨\٤(هناية املطلب  ) ٧(
 ).٣٤٠\٣(ضة الطالبني , رو)٣٦٩\٣(,العزيز )٤٠٦\١(احلاوي  ) ٨(

  

  

  

  

  

  

  

  
 مسألة نسيان

  اإلحرام
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 وهناك يف اإلتيـان بـاألمرين اسـتعامل النجاسـة والـصالة ,اإلتيان بالنسكني ال حمذور فيه
  .)١( فلذلك ساغ االجتهاد هناك,لغري القبلة

ال جيزيه, بل فائدة التحري اخلالص : إن قلنا بالقديم فعمل بام ظنه أجزأه, وقيل:تفريعال
من اإلحرام, وهو ضعيف, وإن مل يغلب عىل ظنه يشء فاحلكم كام يذكره عىل اجلديد 

 . وغريهقاله القايض أبو الطيب 
ــا فللــشك صــورتان ُولي وإن قلنــا باجلديــد ًفــرض الكــالم فــيام إذا مل جيــوز أن يكــون قارن

 قــال , أنــه قــارن: فلفــظ الــنص,األعــامل  بــنيٍعــرض قبــل اإلتيــان بــيشءتأن ي: مهااحــدإ
ً وحكي قول أنه يصري قارنا بال نيـة ,ً معناه أنه ينوي القران وجيعل نفسه قارنا:األصحاب ٌ

ِ وأجـزأه عـن حجـة ,ذا نوى القران وأتى باألعامل حتلل وبرئت ذمته من احلـج بيقـنيثم إ
 فإن جوزنا إدخاهلا عىل احلـج أجزأتـه عـن عمـرة اإلسـالم وإال , وأما يف العمرة,اإلسالم

 ,ًعذرا يف جواز تأخريهـاويكون االشتباه , )٢(زيهُجي:  وقال أبو إسحاق ,فاألصح ال جيزيه
ٍ ثالثة يف احلـج وسـبعة إذا رجـع ,فإن قلنا جيزئ لزمه دم القران فإن مل جيد صام عرشة أيام

وابـن  وصحح املـاوردي ,ه العمرة مل جيب الدم يف األصح للشكي جتز: وإن قلنا,إىل أهله
 :وقولنـا, )٣(ً الوجوب احتياطا كام مل يـسقط عنـه فـرض العمـرة وابن أيب عرصونالصباغ

 عىل //ة الذمةاء بل ليستفيد التحلل والعلم برب,ًجيعل نفسه قارنا ليس عىل سبيل اإللزام
 وهلـذا ,)٥(ٌوغـريه دال عـىل الوجـوبوكـالم املـاوردي , )٤(وغـريه قالـه اإلمـام ,هما بينـا

 فلو اقتـرص بعـد النـسيان ,مرادهم الوجوب هلذا الفرض فال منافاة بينه وبني قول اإلمام 

                                                 
 ).٣٤٠\٣(, روضة الطالبني ) ٣٦٩\٣(,العزيز )٤٠٥\١(احلاوي  ) ١(
 ).١٥٥\٧(, املجموع )٣٧٠\٣(, العزيز )٢٨٨\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 ).١٥٥\٧(, املجموع )٣٧١ ٣٧٠\٣(,العزيز )٤٠٧\١(احلاوي  ) ٣(
 ).١٥٥\٧(, املجموع )٢٨٨\٤(هناية املطلب  ) ٤(
 ).٤٠٥\١(احلاوي  ) ٥(
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, وتربأ ذمته عن احلج وال تربأ عـن ً حصل التحلل قطعا,عىل اإلحرام باحلج وأتى بأعامله
العمرة, ولو اقترص اإلحرام عىل العمرة وأتى بأعامل القران حـصل التحلـل, وتـربأ ذمتـه 

اقتـرص ف ً إحرامـا, ولو مل حيدد, إدخاهلا عىل احلج فال يربأ عن احلج فإن جوزنامن العمرة,
اإلتيان بعمل احلج حصل التحلل, وال تربأ ذمته عن واحد من النسكني, ولو اقترص عىل 
 .)١(عمل العمرة مل حيصل التحلل عىل 

أن : أحـدها, عرض الشك بعد اإلتيان بـٍيشء مـن األعـامل ولـه أحـوال: الصورة الثانية
 , بأن يكون ملا أحرم توجـه إىل عرفـة ومل يـدخل مكـة,ض بعد الوقوف وقبل الطوافيعر

ً فيجزيه احلج إذا كان وقت الوقوف قارنـا ووقـف بعـد ,أو دخل ومل يطف طواف القدوم
 قلنا يـسقط  وإن, ال جيزئ فكذا هنا: وأما العمرة فإن قلنا يف الصورة األوىل,ًمصريه قارنا

 . العمرة عىل احلج)٢( ]إدخال[فهنا وجهان مبنيان عىل الوقت الذي جيوز 
 هكذا ذكر هـذا , وإن قلنا إىل الرشوع يف التحلل أجزأته, إىل الوقوف فال جيزئ:إن قلنا   

 وإن كان بعد فوات الوقوف وقبل الطواف فـالعمرة عـىل مـا ,التفريع القايض أبو الطيب 
 .)٣(سبق واحلج ال جيزئ 

 فإذا نوى القران وأتـى بأفعـال القـران ,عرض بعد الطواف وقبل الوقوف: احلال الثاين
 . )٤(مل جيزيه احلج
 وهــو , فــال جيــوز إدخاهلــا عــىل احلــج بعــد الطــواف أجزأتــه وإال: فــإن قلنــا,وأمــا العمــرة

نـه يـصيل ركعتـي  بأة أنـه يـتم أعـامل عمـر: يف هذا احلـال)١(  وذكر ابن احلداد .)٥(املذهب
                                                 

 ).١٥٦\٧(املجموع  ) ١(
 .أدخل: يف األصل ) ٢(
 ).١٥٦٩\٧(, املجموع )٣٤١\٢(روضة الطالبني  ) ٣(
الحتامل أنه كان حمرما بـالعمرة , فيمتنـع إدخـال احلـج عليهـا بعـد : وقال ). ٣٤١\٢(, روضة الطالبني )٣٧١\٣(العزيز  ) ٤(

 .الطواف
 ).١٥٦\٧(, املجموع  )٣٧١\٣(العزيز  ) ٥(
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 فـإذا فعـل هـذا صـح , ثـم حيـرم بـاحلج ويـأيت بأعاملـه,الطواف ويـسعى وحيلـق أو يقـرص
 فاجلواب ما , إن فعل هذا:ون عىل ما قال الرافعي واألكثر)٣(زيدقال الشيخ أبو. ) ٢(حجه
 وأن هـذا احللـق يقـع يف غـري ,ً الحتامل أنه كان حمرما بـاحلج, وإن استفتانا مل نفته به,ذكره
ُإنسان جوهرة لغريه ال يُ وهذا كام إذا ابتلعت دجاجة ,أوانه ً فتى صاحب اجلوهرة بذبحها ٍ

ولــو تقابلــت دابتــان , ًفلــو ذبــح مل يلزمــه إال قــدر التفــاوت بــني قيمتهــا حيــة ومذبوحــة
 لكـن لـو فعـل ,خرٍلشخصني عىل شاهق وتعذر مرورمها ال يفتى أحدمها بإهالك دابة اآل

  والغـزايلوابـن الـصباغ واختار القايض أبو الطيب ,ة صاحبهص دابته ولزمه قيمة دابّخل
ووجهه الـشيخ أبـو ) ٥()أنه األصح املختار( : وقال املصنف,)٤( وآخرون قول ابن احلداد 

 فرضر االشتباه لو مل حيلـق ,بأن احللق يف غري وقته يباح بالعذر كمن به أذى من رأسه ٍعيل
إن أراد أن جيزيــه احلــج طــاف وســعى (: )املهــذب(وقــال يف , )٦(أكثــر فإنــه يفــوت احلــج
نكـر عليـه ذكـر ُغـري أنـه أ قاله ابـن احلـداد  وهذا كام,)٧()باحلج// لعمرته وحيلق ثم حيرم

                                                                                                                                               
أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر الكناين املرصي الشهري بابن احلداد ألن أحد أجداده كان يعمل احلديـد ويبيعـه,  ) ١(

ًهـ, كانت له اإلمامة يف علوم كثرية خـصوصا الفقـه ومولداتـه تـدل عليـه كـان كثـري العبادةلـه كتـاب ٢٦٤ولد يوم مات املزين  ٍ
, طبقات اإلسنوي )١٩٣\٢(هتذيب األسامء واللغات . هـ٣٤٤وغريمها ت )  يف الفروعاملولدات( جزء وكتاب ١٠٠)الباهر(
)١٩٢\١.( 
 ).١٥٦\٧(, املجموع )٣٧١\٣(العزيز  ) ٢(
أبو زيد حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد , اإلمام البارع , النحرير, املـدقق الزاهـد , املحقـق, كـان مـن أئمـة املـسلمني ,  ) ٣(

. هـ بمرو٣٧٠بمذهب الشافعي, وهو من أصحاب الوجوه, ومن اخلراسانيني , أقام بمكة سبع سنني , ت ومن أحفظ الناس 
 ).٣١٣\١٦(, سري أعالم النبالء )٣٧٩\٢(, طبقات اإلسنوي )٢٣٤\٢(هتذيب األسامء واللغات 

 ).١٥٧\٧(, املجموع  )٣٧١\٣(العزيز  ) ٤(
 وهي أكرب قرى مرو, فقيه عرصه, وعامل خراسان , وأول من مجـع "نج  س"احلسني بن شعيب بن حممد السنجي من قرية  ) ٥(

, ) رشح فـروع ابـن احلـداد(, و)رشح التلخـيص(ولـه ) رشح خمتـرص املـزين(بني طريقتـي العـراق, وخراسـان, وهـو القفـال ,
 )١٥٧\٧(املجموع .,)٣٤٤\٤(, وطبقات السبكي )٢٦١\٢(هتذيب األسامء واللغات . هـ٤٣٠ت

 ).١٥٧\٧(, املجموع  )٣٧١\٣(, العزيز )٢٣٠\٤(طلب هناية امل ) ٦(
 ).٢٧٦\١(املهذب  ) ٧(

 
 
 
 
 
 
 
 

 أ//٩٦

 



  
٢٦٥ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 , وليس من رشط الـسعي أن يكـون عقـب الطـواف, وال معنى له فإنه قد طاف,الطواف
ً ألنـه إن كـان حمرمـا بحـج فقـد ;ٌ وسواء أفتيناه أم ال ففعـل لزمـه دم,ًبل لو تأخر سنة جاز

ً فإن مل جيد دما وال ,ً فرييق دما وال يعني اجلهة, وإن كان بعمرة فقد متتع,حلق يف غري وقته
 , فإن كان الواجب دم احللق أجزأه ثالثـة أيـام والبـاقي تطـوع,ًطعاما صام كصوم التمتع

 ولو اقتـرص عـىل صـوم ,)١( وجيوز تعيني التمتع يف السبعة,وال يعني اجلهة يف صوم الثالثة
 ,)٢()ربأتـوحيتمـل أن (:  قـال اإلمـام ,أنه ال تربأ ذمته فمقتىض كالم الشيخ أيب عيل ,ثالثة

املــسألة فــيام إذا  وقــد فــرض القــايض أبــو الطيــب ,)٣( بــوجهني)الوســيط(وعــرب عــنهام يف 
 وذكــر يف , وقبــل الوقــوف: يعنــي,عــرض الــشك بعــد طــواف القــدوم والــسعي واحللــق

 ,)إنه املـذهب(:  وقال البندنيجي ,)٤(األول صحح الروياين ,وجوب دم أو دمني وجهني
 .واإلمام.وعليه يصح ما ذكرناه من التفريع وكالمي الشيخ 

 وفديـة احللـق عـىل , وجيزيه الـصوم مـع وجـود الطعـام ألنـه ال يـدخل الطعـام يف التمتـع
 وهـذا إذا اسـتجمع ,واإلمـامللـشيخ )٥( ]فيـه كـالم[ولو أطعم فهل تـربأ ذمتـه? , التخيري

 ألن التمتـع , فإن مل يستجمعها كاملكي مل جيـب الـدم,للشخص رشوط وجوب دم التمتع
ًإذا جوز أن يكون إحرامه أوال بالقران, و واألصل عدم دم احللق,مفقود ٌ فهل يلزمـه دم ,ُ

 يعنـي يف الـصورة ,فيـه الوجهـان الـسابقان(: الرافعـي آخر مع الدم الذي وصفناه? قـال 
ــه العمــرة,األوىل ــا ال جتزي بــل الــدم الــذي ,  فعــىل األصــح ال يلزمــه دم القــران, وإذا قلن

 .)٦()صفناه يلزمه دم القران مع الدم الذي و: وعىل الوجه اآلخر,وصفناه فقط
                                                 

 ).١٥٧\٧(, املجموع )٣٤١\٢(,روضة الطالبني  )٣٧١\٣(, العزيز )٢٣٠\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).١٥٧\٧(, املجموع )٣٤٢\٢(, روضة الطالبني  )٣٧٢\٣(, العزيز )٢٣١\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 ).١٥٧\٧(, املجموع )٣٤٢\٢(, روضة الطالبني  )٣٧٢\٣(زيز ,الع )\٢(الوسيط  ) ٣(
 ).٩٣\٥(البحر  ) ٤(
 .ًكالما: يف األصل ) ٥(
 ).١٥٧\٧(, املجموع )٣٤٢\٢(, روضة الطالبني  )٣٧٢\٣(العزيز  ) ٦(
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 فـإن أتـى ببقيـة أعـامل احلـج مل ,أن يعرض الشك بعـد الطـواف والوقـوف: احلال الثالث
ٍ جلواز أنه كان حمرما بعمرة فال ينفعه الوقـوف,حيصل له حج  وال عمـرة جلـواز أنـه كـان ,ً

 . )١(ًحمرما باحلج ومل يدخل عليه
 أهنـا هـل تـدخل عـىل احلـج  العمرة ينبني عىلاءجزإفإن نوى القران وأتى بأعامل القارن ف

بعد الوقوف? ثم قياس املذكور يف احلال السابق أنه لو أتـم أعـامل العمـرة وأحـرم بـاحلج 
 ولـو أتـم أعـامل احلـج ثـم أحـرم بعمـرة , وعليه دم, احلجأهجزأوأتى بأعامله مع الوقوف 

 . )٢(وأتى بأعامهلا أجزأته العمرة
 : شبيهان باملسألة)ورشوحهاابن احلداد )٣(يف مولدات( :فـــرعان
 ,ً ثم بان له أنه كان حمدثا يف طـواف العمـرة,متمتع طاف للحج طواف اإلفاضة:  أحدمها

مه للحج مل يصح طوافه ذلك والسعيه بعده وبان أن حلقه وقع يف غري وقته ويصري بإحرا
ه طوافـه وسـعيه يف احلـج عـن ئً فيصري قارنا وجيز,ًمدخال للحج عىل العمرة قبل الطواف

ٌ وعليه دمان دم للقران ودم للحلق,احلج والعمرة ً وإن بان أنه كان حمدثا يف طواف احلج ,ٌ
 ,)٤( اسـتجمعت رشوطـه// وليس عليه إال دم التمتع إذا,توضأ وأعاد الطواف والسعي

 صـح مهـا, فـإذا أعاد, فعليه إعادة الطواف والـسعي, الطوافني كان حدثهفلو شك يف أي
 الحـتامل أنـه ;ً واالحتياط أن يريق دما آخر, وعليه دم ألنه قارن أو متمتع,حجه وعمرته

 , احللـق اسـتباحة حمظـور فـال حاجـة إليـه: فلو مل حيلق يف العمرة وقلنا,ٌحالق قبل الوقت
 .)٥(ٌيف طواف العمرة إال دم واحدوكذا ال يلزمه عند تبيني احلدث 

                                                 
 ).١٥٧\٧(, املجموع )٣٤٣\٢(,روضة الطالبني  )٣٧٢\٣(,العزيز )٩٢\٥(البحر  ) ١(
 ).١٥٨\٧(,املجموع )٣٤٣\٢(,روضة الطالبني  )٣٧٢\٣ (,العزيز)٩٢\٥(البحر  ) ٢(
 ).١٩٢\١(طبقات اإلسنوي . , ذكر اإلسنوي أنه معروف, وأن األئمة اعتنوا برشحه)الفروع واملولدات(هو كتاب  ) ٣(
 ).١٣١٢\٤(, هداية السالك )١٥٨\٧(, املجموع )٣٤٥\٢(روضة الطالبني  ) ٤(
 ).١٣١١\٤(, هداية السالك )١٥٨\٧ (, املجموع)٣٤٥\٢(روضة الطالبني  ) ٥(
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 :أحـدمها:  لكن جامع بعد العمرة ثم أحرم باحلج فلهـا أصـالن,)١(ُ املسألة بحاهلا:والثاين
إذا أفسد العمرة ثـم :  الثاين,ن مجاع النايس هل يفسد النسك ويوجب الفدية? فيه قوالنأ

 فعـىل , نعـم:ثـرينً هل يدخل ويصري حمرما بـاحلج? األصـح عنـد األك,أدخل عليها احلج
ً هل يكون احلج صحيحا جمزئا? األصح ال,هذا ً فعىل هذا هل ينعقد فاسـدا أو صـحيحا ,ً ً

ً فإن قلنا ينعقـد فاسـدا أو صـحيحا ثـم يفـسد ,ً ينعقد فاسدا: أصحهام,ثم يفسد? وجهان ً
 وعـىل ,ً صحيحا وال يفسد قىض العمرة دون احلـج:وإن قلنا, مىض يف النسكني وقضامها

 كـذا قالـه الـشيخ ,واحـدة ٌ وال جيـب لإلفـساد إال بدنـة,لثالثـة يلزمـه دم القـراناألوجه ا
يلزمـه :  أحدمها ,ً وجهني آخرين إذا حكمنا بانعقاد حجه فاسدا: وحكى اإلمام ,أبوعيل 
كـام لـو جـامع ثـم ,للحج ٌ للعمـرة وشـاةيلزمـه بدنـة:  والثـاين, لفـساد احلـج, أخـرىبدنة
  .)٢(معجا

, ٌ فإن كان احلدث يف طواف العمرة فاجلامع واقع قبل التحلـل األول, إذا عرفت األصلني
:  والثاين,نعم:  أحدمها ,لكن هل يكون كالنايس لعدم علمه أنه قبل التحلل? فيه طريقان

ٌ صار قارنـا وعليـه دم للقـران,فسد العمرة بهت فإن مل ,ال ٌ ودم للحلـق قبـل وقتـه إن كـان ,ً
 وإذا أحـرم بـاحلج فقـد أدخلـه عـىل ,ٌ وللحلـق شـاة, وإن أفسدنا العمرة فعليه بدنة,حلق

 لإلفـساد بدنة وإن دخل وقلنا بفساد احلج فعليه ,فإن مل يدخل فهو كام كان, ٍعمرة فاسدة
ٌودم للحلق قبل وقته ودم للقران وامليض يف فاسدمها ثم يقـضيهام  وإن قـال كـان احلـدث ,ٌِ

 ولــيس عليــه إال دم ,ُ فعليــه إعــادة الطــواف والــسعي وقــد صــح نــسكاه احلــجيف طــواف
 فال يتحلـل مـا , باليقني أخذ يف كل حكم, ال أدري يف أي الطوافني كان: وإن قال,التمتع

 وإن ,مل يعد الطواف والسعي وال خيرج عـن عهـدة احلـج والعمـرة إن كانـا واجبـني عليـه

                                                 
 .ًيعني أنه كان حمدثا يف طواف العمرة ثم جامع بعدها ) ١(
 ).١٣١١\٤(, هداية السالك )١٥٨\٧(, املجموع )٣٤٥\٢(,روضة الطالبني )٢٣٤\٤(هناية املطلب  ) ٢(
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ٌكان متطوعا فال قضاء الحتامل أن ال فساد وعليه دم إما للتمتع وإمـا للحلـق  وال يلزمـه ,ً
 .)١( إذا جوزنا إدخال احلج عىل العمرة الفاسدةشاة وبدنة ذبح االحتياطلكن , بدنةال

ٍإذا تبني أنه كان ميتا حال إحرام عمرو: فـــرع :  وقيل,ً فهو كام لو تبني أنه مل يكن حمرما,ً
  . )٢(حكاه الروياين ,م ال ينعقد اإلحرا

                                                 
 ).١٣١٢\٤(, هداية السالك )١٥٨\٧(, املجموع )٣٤٥\٢(روضة الطالبني  ) ١(
 .واألول أصح: قال) ٩١\٥(:البحر ) ٢(

  

  
  

  
ًإذا تبني أن زيدا كان 

ُميتا حال إحرام 
 عمرو
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 ). املحرم ينوي ويلبي:ٌفصل: (قال
نويـت :  فيقـول إذا قـصد احلـج,)١(; فإن تلفظ بلـسانه كـان أكمـل واملعترب يف النية القلب
ً وإذا قال ذلك بلسانه قاصدا له بقلبه ولبـى فقـد حـصل كـامل , تعاىلاحلج وأحرمت به هللا

 . )٢(املقصود

 ).  مل ينعقد إحرامه,فإن لبى بال نية(: //قال
ه مـا لبـى يلزمـ:  والثـاين , هـذااميف املـسألة قـوالن أصـحه:  وقيل,)٣(ألن األعامل بالنيات

اخلالف بام إذا قصد النطق  وخص اإلمام ,)٥(ً فعىل هذا إن أطلق التلبية انعقد مطلقا,)٤(به
ً أما من ذكرها حاكيا أو معلام أو قـصد ,)٦(بالتلبية ومل خيطر بباله قصد الرشوع يف اإلحرام ً

 وهـذا , وكذلك إذا جرى اللسان بالتلبية فال حكم له,ًها سوى اإلحرام مل يكن حمرماغري
 .)٧(متعني الذي قاله اإلمام 

 ). انعقد عىل الصحيح ,وإن نوى ومل يلب: (قال
 وهـو قـول ابـن خـريان :  والثـاين)١١( كالطهارة والـصوم,)١٠(  وأمحد,)٩(وبه قال مالك )٨(

                                                 
 ).٢٨٦\١(, فتاوى السبكي )١٤٨\٧(املجموع ) ١(
 .١٩٣, كنز الراغبني ص)٤٤٩\٣(,النجم الوهاج )١٤٨\٧(املجموع ) ٢(
 .١٩٣, كنزا لراغبني ص)١٤٩\٧(, املجموع)١٢٩\٤(البيان  ) ٣(
 ).١٤٩\٧(, املجموع)١٢٩\٤(البيان )٤(
 ).١٤٩\٧(املجموع ) ٥(
 ).١٤٩\٧(,املجموع)٢٢٠\٤(ب هناية املطل ) ٦(
 ).١٤٩\٧(,املجموع)٢٢٠\٤(هناية املطلب  ) ٧(
 ). ٨٩٠(, املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج )١٢٩\٤(, البيان )٨٧\٥(, البحر)٣٩٦\١(, احلاوي٧٠التنبيه ص ) ٨(
 ).٩١\٥(, املغني )٢٣٩\١(, جواهر اإلكليل)٣٢١\١(التفريع ) ٩(
 . ١٥٣لك ص, منهج السا)٩١\٥(املغني ) ١٠(
 ).٤٤٩\٣(النجم الوهاج  ) ١١(
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 أن : وحكـي عـن القـديم,)٧) (٦(  وابـن القـاص)٥)(٤( والـزبريي)٣( وابن أيب هريرة) ٢)(١(
 .)٨(ٌالتلبية رشط

 إمـا التلبيـة أو سـوق اهلـدي وتقليـده ,ًقـوال أنـه يـشرتطحكاه الشيخ أبو حممـد : والثالث
 . )٩( وبه قال أبو حنيفة ,هوالتوجه مع

ٍقوال أن التلبية واجبة ليست بـرشط لالنعقـادحكاه احلناطي : والرابع  فـإن نـوى ومل ,)١٠(ً
 . واملذهب األول,)١١(ٌيلب انعقد وأثم ولزمه دم

صـىل اهللا عليـه  ملا روي أن رسول اهللا ,)١٢(البد من التلبية ورفع الصوت هبا: اود  وقال د
 أتاين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم باإلهالل والتلبيـة "  : قالوسلم 

                                                 
 ).٤٤٩\٣(,النجم الوهاج )١٤٩\٧(, املجموع)١٢٩\٤(, البيان )٨٧\٥(,البحر)٢٢٠\٤(هناية املطلب  ) ١(
ًاحلسني بن صالح بن خريان الشيخ أبو عيل, أحد أركان املذهب, كان إمامـا زاهـدا ورعـا تقيـا, متقـشفا مـن كبـار األئمـة  ) ٢( ً ً ً ً

 ).٩٢\١(, طبقات ابن قايض شهبة )٢٧١\٣(طبقات السبكي . هـ٣٢٠ت. نع عن القضاءببغداد, امت
 ).٤٤٩\٣(, النجم الوهاج )١٤٩\٧(, املجموع)٨٧\٥(,البحر)٢٢٠\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 ). ١٤٩\٧(, املجموع)١٢٩\٤(البيان  ) ٤(
و عبد اهللا الزبريي أحد أئمة الشافعية وكان أعمـى ولـه الزبري بن أمحد بن سليامن بن املنذر بن الزبري بن العوام األسدي أب ) ٥(

كـان شـيخ أصـحابنا يف : (,قـال املـارودي)سـرت العـورة(و) اإلمـارة(و) النيـة(و) املـسكت(و) الكـايف: (مصنفات كثـرية منهـا
 ). ٢٥٦)(٢٥٦\٢(, هتذيب األسامء واللغات)٥٥٨) (٢٩٩\١(هـ طبقات اإلسنوي ٣١٧, ت )عرصه

د بن أيب أمحد الطربي أبو العباس ابـن القـاص أحـد أئمـة املـذهب ومـن ال تقـع العـني عـىل مثلـه يف علمـه أبو العباس أمح ) ٦(
طبقــات اإلســنوي ) ٣٧١\١٥(ســري أعــالم النــبالء . هـــ٣٣٠ت ) أدب القــضاء(و) املفتــاح(و) التلخــيص(وزهــده لــه كتــاب 

)١٤٦\٢.( 
 ).٤٤٩\٣(, النجم الوهاج )١٤٩\٧(املجموع ) ٧(
 .١٩٣, كنز الراغبني ص)٨٩٠(, املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج )٨٧\٥( البحر٧٠صالتنبيه  ) ٨(
,الـــنجم الوهـــاج )٦٥٣\٢(, البحـــر العميـــق )٦\٤(, املبـــسوط )٧٦٩\٢(,خمتلـــف الروايـــة )٢٢٠\٤(هنايـــة املطلـــب  ) ٩(
)٤٤٩\٣.( 
 ).١٦٢\٧(املجموع ) ١٠(
 ).٤٤٩\٣(ج , النجم الوها)١٤٩\٧(, املجموع)٤١٣\١(حلية العلامء ) ١١(
 ).٤٤٩\٣(, النجم الوهاج ) ١٤٩\٧(, املجموع )٤١٣\١(,حلية العلامء )٢٢٠\٤(هناية املطلب  ) ١٢(



  
٢٧١ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ٌ هو حديث حسن صحيح: وقال, وهذا لفظ الرتمذي ,وغريهرواه أبو داود  " ٌ)١(. 
ٍ ولو نوى أصل اإلحرام وسمى نسكا من غـري نيـة لعينـه  ,)٢(ً انعقـد مطلقـا عـىل املـذهب,ً

 . )٣( البد من النيةه وإن قلنا يف أصل املسألة أن,ينعقد ما سامه: وقيل
ًولو نوى حجا وسمى عمرة أو عكس انعقد ما نواه فقط عىل املذهب  ويأيت فيـه وجهـان ,ً

 .)٤(ً فيكون قارناانينعقد:  والثاين,أنه ينعقد ما سامه:  أحدمها,آخران

 ).ويسن الغسل لإلحرام :(قال
ــملــا روى زيــد  ــه وســلم أن رســول اهللا  )٥(ثابــت ن ب قــال   اغتــسل إلحرامــهصــىل اهللا علي

 ,)٧( بل الـصواب,ًولو كانت حائضا أو نفساء اغتسلت عىل الصحيح, )٦(حسنالرتمذي 
سـلت إىل رسـول اهللا  أر , ملـا ولـدت بـذي احلليفـةازوجة أيب بكر ألن أسامء بنت عميس 

 رواه , "ٍ اغتسيل واستثفري بثوب وأحرمي "فقال  , كيف أصنع :  صىل اهللا عليه وسلم 
 . وكذا يستحب للصبي,)١( لزيادة احلج فيهقد قدمناه عىل النسائي و,)٨(مسلم 

                                                 
,أبــو داود, كتــاب احلــج, بــاب كيفيــة )٨٢٩(٢٠٧الرتمــذي, كتــاب احلــج, بــاب مــا جــا ءيف رفــع الــصوت بالتلبيــةص ) ١(

 ).٤٤٧\٣(الفتح . عىل التابعي يف صحابية رجاله ثقات إال أنه اختلف : قال احلافظ  . ٢٦٧ص) ١٨١٤(التلبية
 )١٤٩\٧(, املجموع)٤١٣\١(حلية العلامء  ) ٢(
 ).١٤٩\٧(املجموع ) ٣(
 ).١٤٩\٧(املجموع ) ٤(
اري وكان عمره ملا قدم النبي صىل اهللا عليه وسلم  املدينـة نج بن زيد األنصاري اخلزرجي ثم الزيد بن ثابت بن الضحاك ) ٥(

. هـ, وقيل بـني ذلـك٥٥هـ, وقيل ٤٥اخلندق كان يكتب الوحي, وكان أعلم الصحابة بالفرائض, تإحدى عرشة سنة, شهد 
 ).٣٤٦\١(أسد الغابة 

ص )٨٣٠) (جتـرد إلهاللـه واغتـسل(حـسن غريـب, ولفظـه :الرتمذي , باب ما جاء يف االغتـسال عنـد اإلحـرام وقـال  ) ٦(
 . ونقل رواية أخرى وضعفها أن العقييل ضعفه): ٨٥٥\٣(وذكر يف التخليص احلبري . ٢٠٧

وذكــر يف ). ٢٣٣\٢(, مغنــي املحتــاج )١٣٩\٧(, املجمــوع )٣٧٦\٣(, العزيــز ٧٠,التنبيــه ص)٢١٧\٤(هنايــة املطلــب  ) ٧(
 .املجموع أنه مستحب باتفاق العلامء 

 .٥١٩ص) ١٢٠٩. (مسلم, كتاب احلج, باب صحة إحرام النفساء واستحباب اغتساهلا لإلحرام وكذالك احلائض ) ٨(
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ٌ وهـو سـنة ,وال فرق بني أن يكون اإلحرام باحلج والعمرة من امليقـات الـرشعي أو غـريه
ً ولقد كنت أغتسل له مريـضا ,هوأكره تركه وما تركت(: )األم(يف  قال الشافعي ,)٢(مؤكدة

 .)٣()قتدي به رأيته تركهأً وما صحبت أحدا , وإين أخاف رضر املاء,يف السفر
إذا نـيس : أنـه قـالأمجعوا عل أنه ليس بواجب إال مـا روي عـن احلـسن (:  قال ابن املنذر 

 .)٤()الغسل يغتسل إذا ذكره
 .)٥( فيه احتامل ضعيف ولإلمام,د اإلحرام كغريها وتنوي احلائض والنفساء عن

 )٨(]//طل باملضمضةفيب[ ,;ألنه من سننه)٧(]يعني[ , من أن نية احلج)٦(  وأما ما قاله جميل
والغـسل قـد يمنـع كونـه , ٌ ألن املضمضة جزء من الوضـوء وإن كانـت مـستحبة,بل أوىل

 ولـو أمكنهـا أن تتـأخر حتـى تطهـر وحتـرم ,ً وإن كـان معـدودا مـن سـننه,ا من احلجًءجز
  .)٩(اهرة استحب هلا ذلك لتحرم يف أكمل أحواهلاط

 ).فإن عجز: (قال
 . )١٠( األعذارلفقد املاء أو لغريه من:  أي

                                                                                                                                               
 .٤٠٥ص) ٢٧٦٣(النسائي, كتاب احلج, باب إهالل النفساء  ) ١(
 ).٢٣٣\٢(, مغني املحتاج )٨٥\٥(البحر ) ٢(
 ).٣٧٦\٣(, العزيز )٨٥\٥(, البحر)٣٦٠\٣(األم  ) ٣(
 ).١٣٩\٧(, املجموع ٦١,اإلمجاع البن املنذرص)١٨٤\٣(اإلرشاف  ) ٤(
 ).١٣٩\٧(, املجموع )٣٤٦\٢(,روضة الطالبني)٢١٩\٤(هناية املطلب  ) ٥(
, )الذخائر(جميل بن مجيع بن نجا القريش املخزومي الشامي, ثم املرصي, شيخ الشافعية بمرص, أبو املعايل, مصنف كتاب ) ٦(

, طبقــات ابــن قــايض شــهبة )٥١٢, ٥١١ \ ١(هـــ طبقــات اإلســنوي ٥٥٠وهــو مــن كتــب املــذهب املعتــربة ويل القــضاء ت 
 ) .٣٢٥\٢٠(, سري أعالم النبالء )٥٧\١(
 .واجلملة غري مفهومة. تكفي: كذا يف األصل, ولعل الصواب ) ٧(
 .كاملضمضة: كذا يف األصل, ولعل الصواب  ) ٨(
 .١٩٣, كنز الراغبني ص)٨٥\٥(,البحر)٣٧٦\٣(العزيز ) ٩( 
 .١٩٣كنز الراغبني ص ) ١٠(
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 ).تيمم (
 ولـو .)٢()ٍ وذلك االحتامل جار هاهنا (: قال الرافعي ,)١( يف غسل اجلمعة احتاملولإلمام
إن (:  قـال املـصنف,)٣(يتوضـاء بـه:  والرافعـيوالبغـوي قال املحـاميل ,يكفيهالء وجد ما

 ,)٤()أرادوا أنه يتوضاء به ثم يتيمم فحسن وإن أريد االقتصار عىل الوضـوء فلـيس بجيـد
 . )٥(واألمر كام قال

 ).ولدخول مكة: (قال
ٍلكل حمرم بحج: أي  ملـا سـنذكره يف ,)٦( كـام قلنـاه يف غـسل اإلحـرام , أو قـران,ٍ أو عمرة,ٍ

 .باب دخول مكة
 فـإن كـان , ثـم أراد دخـول مكـة, فأحرم بالعمرة واغتسل إلحرامهـا,ولو خرج من مكة 

 وإن أحـرم مـن أدنـى , اسـتحب أن يغتـسل للـدخول واحلديبيـةأحرم من بعيد كاجلعرانة
 . )٧( قاله املاوردي , وهو حاصل, ألن املقصود التنظيف, فالاحلل كالتنعيم

ًولــو كــان الــداخل حــالال اســتحب لــه الغــسل أيــضا  كــام يقتــضيه إطــالق املــصنف ومــن ً

                                                 
ــة املطلــب  ) ١( ــز )٥٢٩\٤(هناي ــنجم الوهــاج )١٤٠\٧(ملجمــوع , ا)٣٤٧, ٣٤٦\٢(,روضــة الطــالبني )٣٧٦\٣(,العزي , ال
)٤٥١\٣.( 
 ).٣٧٦\٣(العزيز  ) ٢(
 ).٤٥١\٣(,النجم الوهاج ) ١٤٠\٧(, املجموع )٨٥\٥(, البحر)٣٧٦\٣(العزيز  ) ٣(
ألن التيمم يقوم مقام الغـسل عنـد العجـز عـن املـاء وال يقـوم الوضـوء مقـام الغـسل, الفـتح : ,وقال)١٤٠\٧(املجموع  ) ٤(
 ).٢٣٤\٢(, مغني املحتاج )٤٥١\٣(وهاج , النجم ال)٥٠٩\٣(
 ).٤٥١\٣(النجم الوهاج  ) ٥(
 .١٩٣, كنز الراغبني ص)١٤٠\ ٧(, املجموع )٣٧٧\٣(,العزيز )٨٥\٥(البحر ) ٦(
 ).٤٥١\٣(, النجم الوهاج )٦\٨(, املجموع )٥٢٩\١(احلاوي  ) ٧(
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وإذا اغتـسل رسـول اهللا (:  قال)األم(يف  لكن الشافعي , وقل من رصح باملسألة,)١(وافقه
 فال أراه إن شـاء , وهو حالل يصيب الطيب عام الفتح لدخول مكةصىل اهللا عليه وسلم 

عــن  أخربنــا مالــك ,ال يــصيب الطيــب )٢(ً تــرك االغتــسال لــدخوهلا ليــدخلها حرامــااهللا
, ٌ وهــذا تــرصيح باملــسألة,)٥() أنــه كــان يغتــسل لدخولــه مكــة:)٤( عــن ابــن عمــر)٣(نــافع

  .)٦(غسال احلج إال عىل جهة أنه قد يقع فيهأٍوحينئذ ال يكون هذا من 

 ). غداة النحر يف أيام الترشيق للرمي ,مزدلفةب بعرفة وللوقوفو: (قال
 ويستحب الغسل بني هـذه املواضـع إذا تغـري ,)٨(ٍوآلثار يف ذلك, )٧(اضع اجتامعألهنا مو

 ,)غـسل الوقـوف بمزدلفـة( )٩ ( ونـرص املقـديس, املحـاميل تـرك و,البدن بـالعرق وغـريه
                                                 

حذف لفظـة : والصواب:  قيد الغسل باحلج قالحينام) املهذب(بال خالف, وأنكر عىل صاحب : , وقال)٦\٨(املجموع  ) ١(
 . حج كام حذفها يف التنبيه

 .يف باب الغسل لدخول مكة ) وهو يف احلرم : (زيادة) ٤٢١\٣(يف األم ) ٢(
اتفقـت : (ُاإلمام املفتي الثبت, عامل املدينة, أبو عبد اهللا القريش, ثم العدوي العمري, موىل ابن عمر وراويته, قال الذهبي ) ٣(
, سـري أعـالم )٣٧١\٩(البدايـة والنهايـة . هــ١١٩هــ, وقيـل ١١٧ت. , وكان مـن األئمـة األجـالء)ًألمة عىل أنه حجة مطلقاا

 ).٩٥\٥(النبالء 
 :إهنا أصح األسانيد قال العراقي: هذه السلسلة الذهبية وقيل ) ٤(

  قد خص به قوم فقيل مالك عن نافع بام رواه الناسك
 ).٩٧\٥( سري أعالم النبالء ,)٦ألفية مصطلح احلديث ص(
وقال صحيح عـىل رشط ) ٦١٦\١)(١٦٣٩(,املستدرك كتاب املناسك)٤٢١\٣)(١١٢٣(األم باب الغسل لدخول مكة  ) ٥(

 .الشيخني
 ).٢٦٩\٣(هناية املحتاج  ) ٦(
 ). ٢٣٥\٢(, مغني املحتاج )٤٥٢\٣(,النجم الوهاج )٨٥\٥(البحر ) ٧(
−)١٥٥٥٣(بة, كتـــاب احلـــج, بـــاب مـــا ذكـــر يف الغـــسل يـــوم عرفـــة يف احلـــج مـــن هـــذه اآلثـــار عنـــد ابـــن أيب شـــي ) ٨(
)٤٠٣\٣)(١٥٥٥٩.( 
نرص بن إبراهيم بن نرص الفقيه أبو الفـتح املقـديس النابلـيس, شـيخ املـذهب يف الـشام وصـاحب التـصانيف مـع الزهـادة  ) ٩(

, ولـه رشح متوسـط عـىل )الكـايف(اب لـه, وكتـ) املقـصود(, وكتـاب )التقريـب(, وكتـاب )التهـذيب(والعبادة,ومن تصانيفه 
وهـذا الكتـاب ينقـل عنـه الـشوكاين يف فـتح القـدير ) احلجة عـىل تـارك املحجـة(, وكتاب )اإلشارة(خمترص شيخه سليم, سامه 
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 .)٢( وأنه ال يرشع للمبيت, والصواب األول, بدله الغسل باملبيت هبا)١( ]اوذكر[
 ,)٣()اجلديـد(عليهـا يف  نـص  ودخـول مكـة,غسل اإلحـرام: وهذه األغسال السبعة منها

واتفقـوا . )٤(وأضاف إليها يف القديم استحبابه لطواف الزيـارة وطـواف الـوداع وللحلـق
 النفر األول سـقط عنـه رمـي اليـوم  منومن نفر.)٥(عىل أنه ال يستحب لرمي مجرة العقبة

 . )٧( وحكم احلائض ومن عجز عن املاء كام سبق,)٦(ث وغسلهالثال
ويستحب أن يتأهب لإلحرام بحلق العانة ونتـف اإلبـط وقـص الـشارب وقلـم األظفـار 

ويـستحب أن يلبـد رأسـه قبـل . )٩( والسواك, ونحوه) ٨(وغسل الرأس بسدر أو خطمي 
ٌأن جيعل يف رأسه يشء من صمغٍ  ونحوه ليلبـد شـعره فـال يتولـد فيـه  :  والتلبيد,اإلحرام
 .) ١٠(ِ وال يتشعث يف مدة اإلحرام,القمل
 ).//وأن يطيب بدنه لإلحرام:(قال

                                                                                                                                               
, طبقـات )١٢٥\٢(, هتـذيب األسـامء واللغـات)٤٦\١(هــ طبقـات القـايض شـهبة ٤٩٠, ت )االنتخـاب الدمـشقي(وكتاب 

 ).١٠٣٤(, )٢٠٧\٢(اإلسنوي 
 .وذكر: يف األصل ) ١(
ــالبني  ) ٢( ــوع )٣٤٧\٢(روضــة الط ــال)١٤٠\٧(,املجم ــة : ,ق ــه الثالث ــامىل يف كتب ــالفهم املح ــوع(وخ ــد(و) املجم ) التجري
الغـسل للمبيـت باملزدلفـة ومل يـذكروا :,فقالوا)الكايف(والشيخ نرص املقديس يف )الكفاية(وأبو الفتح سليم الرازي يف )املقنع(و

املزدلفةبل جعلوا الغسل السابع هو الغسل للمبيت هباوالصواب األول;ألن املبيت هبـا لـيس فيـه اجـتامعفال الغسل للوقوف ب
 .حيتاج إيل غسل, بخالف الوقوف, فالصواب أن الغسل السابع للوقوف باملزدلفةأنه ال يرشع للمبيت هبا

 ) .١٤١\٧(,املجموع )٣٤٧\٢(, روضة الطالبني )٨٥\٥(البحر ) ٣(
 ) .١٤١\٧(,املجموع )٣٤٧\٢(, روضة الطالبني )٨٥\٥(رالبح ) ٤(
 ).ًاكتفاء بغسل العيد وألن وقته متسع بخالف رمي أيام الترشيق: (, قال)١٤١\٧(املجموع  ) ٥(
 ).١٣٩\٨(املجموع  ) ٦(
 ).٣٤٧\٢(روضة الطالبني ) ٧(
 ) خ ط م(غسل معروف, وهو رضب من النبات,لسان العرب مادة  ) ٨(
 )١٤١\٧(, املجموع )٨٥\٥(البحر ) ٩(
 ).ل ب د (مشارق األنوار , املصباح املنري مادة  ) ١٠(
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 إلحرامـه قبـل أن حيـرم صـىل اهللا عليـه وسـلم كنـت أطيـب رسـول اهللا " ا حلديث عائشة
طيبـت رسـول "  :  وفـيهام عنهـا,)١( ومسلمرواه البخاري" وحلله قبل أن يطوف بالبيت

كأنام أنظر " :  وفيهام عنها,)٢( " يف حجة الوداع للحل واإلحرامصىل اهللا اهللا عليه وسلم 
: ٍويف روايـة )٥(" وهو حمـرمصىل اهللا عليه وسلم  رسول اهللا )٣(إىل وبيص الطيب يف مفرق

وهذا مذهب مجهور العلامء من الـصحابة فمـن , )٦( الربيق:يصالوب ,)٥ ("وبيص املسك"
 أتـى :  قـال)١٠( ملـا روى يعـىل بـن أميـة )٩( وبه قال مالـك ,)٨( وكرهه بعضهم,)٧(بعدهم
 وهـو , جبـة: يعنـي, وعليـه مقطعـاتٌ رجـل وهـو باجلعرانـةسـلم صـىل اهللا عليـه والنبي 

فقـال  , ٌإين أحرمت بـالعمرة وعـيل هـذا وأنـا متـضمخ بـاخللوق : ٌمتضمخ باخللوق فقال

                                                 
ومـسلم,كتاب ).٤٦٣\٣)(١٦٣٥(الفـتح . البخاري , كتاب احلج, باب الطيب بعد رمي اجلـامر واحللـق قبـل اإلفاضـة  ) ١(

 ).٨٤٦\٢(احلج, باب الطيب للمحرم عند اإلحرام 
, )٤٦٣\٣(الفـتح ) ١٥٣٩(ند اإلحرام وما يلبس إذا أراد أن حيرم ويرجل ويدهن البخاري, كتاب احلج, باب الطيب ع ) ٢(

 ) .٥٤٧٥(مسلم, كتاب احلج, باب الطيب للمحرم عند اإلحرام 
 ). ٤٦٥\٣(الفتح . مجع مفرق , وهو املكان الذي يفرتق فيه الشعر وسط الرأس : مفارق  )٣(
, الفــتح )١٥٣٨(م ومـا يلـبس إذا أراد أن حيــرم , ويرتجـل ويـدهن الطيـب عنـد اإلحــرا: البخـاري, كتـاب احلـج, بــاب  ) ٤(
)٤٦٣\٣.( 
 ).١٠٢\٨(املنهاج رشح صحيح مسلم . الطيب للمحرم عن اإلحرام : مسلم, كتاب احلج , باب ) ٥(
ملنهـاج دالئـل ا) وب ص: (, تدل عىل ظهور الربيـق, املـصباح املنـري والقـاموس املحـيط مـادة)الواو والباء والصاد(مادة  ) ٦(
 ).٢٧٠\٣(,هناية املحتاج )٤٦٥\٣(, الفتح )٧٢٢\٢(
, فتـــاوى الـــسبكي )١٤٤\٧(, املجمـــوع)٤١٢\١( حليـــة العلـــامء٧١, التنبيـــه ص)١٨٥\٣(اإلرشاف ٩٨اإلقنـــاع ص ) ٧(
سعد بن أيب وقاص والـزبري وابـن عبـاس وعائـشة وأم : , وذكر من الصحابة)٩٨\٨(, املنهاج رشح صحيح مسلم )٢٨٦\١(

 .معاوية , وذكرهم ابن املنذر يف اإلرشاف حبيبة و
 ) .٤٦٦\٣(,نقل كراهته عن حممد بن احلسن, وهكذا ذكره يف الفتح عنه )٤١٢\١(حلية العلامء ) ٨(
 ).٤٦٦\٣(, الفتح )١٨٥\٣(, اإلرشاف البن املنذر)٢٦٨\١(,إرشاد السالك )٣٨٨\١(,الكايف)٣٣٨\١(املعونة  ) ٩(
عـىل الـيمن دة بن مهام بن احلارث التميمـي احلـنظيل أبـو صـفوان نـسب ألمـه اسـتعمله عمـريعىل بن أمية بن أيب عبي ) ١٠(

ًعىل صنعاء وكان جوادا معروفا بالكرم وشهد اجلمل مـع عائـشة ثـم صـار مـن أصـحاب عـيل وقتـل معـه واستعمله عثامن  ً
 ).١٠٠\٣(بصفني, سري أعالم النبالء 
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 عنـي هـذه الثيـاب ُأنـزع:  قال" ?ً ما كنت صانعا يف حجك" هللا عليه وسلم  االنبي صىل
ًما كنت صانعا يف حجـك "صىل اهللا عليه وسلم  فقال له النبي ,وأغسل عني هذا اخللوق

ٍجل أحرم بعمرة يف جبة بعد ما متـضخ رى يف رتكيف :  ويف رواية , "فاصنعه يف عمرتك  ٍ ٍ
 أمـا الطيـب الـذي بـك فاغـسله ":  قال له صىل اهللا عليه وسلم   وفيها أن النبي?بالطيب

قـال فٌوهو مصفر رأسه وحليتـه وعليـه جبـة  ٍويف رواية " وأما اجلبة فانزعها ,ثالث مرات
 اخللـوق وأثـر واغـسل عنـك أثـر "ٍويف روايـة ,  " انزع اجلبة واغسل عنك الصفرة ": له

 .ٌوهي واقعة واحدة, )١(وهذه الروايات كلها يف الصحيحني,  "الصفرة 
ِيف حجـة ٌ وخربنـا متـأخر ,ٌأن هـذا متقـدم يف  اجلعرانـة :  أحـدمها, واجلواب مـن وجهـني

  . )٢( كام سبق,الوداع
ٌ طيب مركب من زعفران :كام فرسه أهل غريب احلديث أن اخللوق: الثاين  وغريه يغلـب ٌ

صىل  ويرشد إليه قول النبي , والنهي عنه; ألنه من طيب النساء,)٣(عليه احلمرة والصفرة
ــه وســل ــ والنهــي ,"واتــق الــصفرة " :ماهللا علي ٌ والرجــل منهــي عــن ,ذلك ال للطيــب ل

ًالتزعفــر حمرمــا كــان أو حــالال   اعتــذرات  وللاملكيــة يف اجلــواب عــن حــديث عائــشة,)٤(ً
 .)٥(ختالف الظاهر

 والطيب الذي يبقى لـه ,ب الطيب بني الرجل واملرأة الشابة والعجوزوال فرق يف استحبا

                                                 
, مـسلم , كتـاب احلـج , )٤٦٠\٣(الفـتح ). ١٥٣٦(ث مرات من الثيـاب البخاري, كتاب احلج, باب غسل اخللوق ثال ) ١(

 ).٨٣٨−٨٣٦\٢(مايباح للمحرم بحج أو عمرة وما ال يباح وبيان حتريم الطيب عليه : باب 
 ).٤٥٤\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 ).٤٦٠\٣(, الفتح ) خ ل ق(مشارق األنوار , املصباح املنري مادة  ) ٣(
 ).٤٥٤\٣(النجم الوهاج  ) ٤(
التأويـل أراد بـه أن : األول: ولنا يف الكالم عىل األحاديـث الـواردة يف ذلـك طريقـان ) : (٢٠١\٢(قال الباجي يف املنتقى  ) ٥(

تسليمها وإجراؤها عىل ظاهرهـا إال أن : اغتساله صىل اهللا عليه وسلم  قبل طوافه عىل نسائه ثم يغتسل فيذهب الطيب, والثاين
 ) . اهللا عليه وسلم ذلك حكم خيتص بالنبي صىل

 



  
٢٧٨ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 وقـد روي عـن ,)١( والـذي ال يبقـى كـالبخور ومـاء الـورد ,جرم بعـد اإلحـرام كاملـسك
  فنـضمخ جباهنـا باملـسك إىل مكـة اهللا اهللا عليـه وسـلم صىلكنا نخرج مع رسول : عائشة

 صـىل اهللا عليـه وسـلم  فرياه رسول اهللا , فإذا عرقت إحدانا سال عىل وجهها,عند اإلحرام
 .)٢(رواه أبو داود  فال ينهانا
ٍويف قول شاذ .)٣(ٌأن الطيب مباح ال مستحب: ٍويف وجه  ويف ,)٤(أنـه ال يـستحب للنـساء:ٍ

ٍوجه ضعيف  .)٥( والصواب األول,قى عينه عىل الرجل واملرأةأنه حيرم عليهن ما يب: ٍ
ٍ أو إىل موضع آخر لزمه الفديـة عـىل , ولو أخذ الطيب من موضعه يوم اإلحرام ورده إليه

 . )٦(قوالن:  وقيل,املذهب
 عليـه الفديـة إن : والثـاين,ولو انتقل بالعرق من موضع إىل موضع; فاألصح اليشء عليه

 .)٧(تركه
 ). األصح يف//وكذا ثوبه:(قال

 واقتـرص يف , ومقتـضاه أن اخلـالف يف االسـتحباب,)٨( )املحـرر(يف هكذا ذكره الرافعـي 

                                                 
 ).٢٣٥\٢(, مغني املحتاج )٤٥٣\٣(, النجم الوهاج )١٤٤\٧(, املجموع)٤١٢\١(حلية العلامء ) ١(
إســــناده : قــــال النــــووي. , وســــكت عنــــه ()ص)١٨٣٠(كتـــاب احلــــج, بــــاب مــــا يلــــبس املحــــرم مـــن الثيــــاب  ) ٢(

 ). ١٤٥\٧(حسناملجموع
 ).٢٣٥\٢(غني املحتاج , م)١٤٤\٧(, املجموع)٤١٢\١(حلية العلامء ) ٣(
 ).١٤٤\٧(,املجموع) ٤١٢\١(حلية العلامء ) ٤(
 ١٩٣, كنز الراغبني ص)٤٥٣\٣(, النجم الوهاج )١٤٤\٧(املجموع ) ٥(
 ).١٤٤\٧(املجموع ) ٦(
, مغنـي )٤٥٣\٣(, النجم الوهـاج )١٤٤\٧(إلزامه بالفديةاملجموع: وليس بصحيح يعني: , قال)٤١٢\١(حلية العلامء  ) ٧(

 ).٢٣٥\٢(اج املحت
 املحـرر "وكأن الذي يف الكتاب سبق قلم كـام يف : , وقال)٤٥٣\٣(, النجم الوهاج )٦٣٤\٢(, الوسيط ٤٥٠املحررص ) ٨(
".  
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 , واألصـح أنـه جيـوز كـام جيـوز تطييـب البـدن,)١( عىل ذكـر اخلـالف يف اجلـواز )الرشح(
 كان كام لـو اسـتأنف لـبس ثـوب ,نزع ويلبس فإذا نزعه ثم أعادهال; ألن الثوب ي: والثاين
أنـه : ٌكـي وجـه ثالـثُ وح,ً وأيضا فإن الطيب يبقى يف البدن ويـضمحل يف البـدن,مطيب

اتفق أصحابنا عىل أنـه ال (: )رشح املهذب( وقال املصنف يف ,)٢(جيوز بام ال يبقى له جرم
ًقـوال يف تطييـب الثيـاب  وحكى املتويل ,م عند إرادة اإلحرامايستحب تطييب ثويب اإلحر

ًوهذا الذي ذكره من االستحباب غريب جدا(:  قال,)أنه مستحب وقد سبقه : قلت, )٣()ٌ
ندبية الطيب ومل يرصح  وأطلق اإلمام ,)٤(إىل ذكر اخلالف يف االستحبابالقايض حسني 

 أحـب أن  (:)القـديم(أنه قـال يف  ونقلوا عن الشافعي ,)٥(هل ذلك يف البدن أويف الثوب
 , وأمـا ثيـاب البـدن فممتنـع, أراد ثيـاب غـري البـدن: فمـنهم مـن قـال)لهح ثيابه ورخربي

 كـام ,ه عىل ظاهره أن يـستحبئار ومقتىض إج,جيوز:  وقال,ومنهم من أجراه عىل ظاهره
 .)٦( واملتويلحكاه القايض حسني 

 فال خالف أنه ليس ,ً فلو طيب البدن فتعطر الثوب تبعا, ثم هذا اخلالف إنام هو إذا قصد
 .)٧( وال فدية ,بحرام

 ).وال بأس باستدامته بعد اإلحرام: (قال
 ثـم لزمتهـا عـدة , أويف الثـوب بخـالف املـرأة إذا تطيبـت, حيث جوزناه يف البـدن: يعني

                                                 
 ).٣٧٨\٣(, العزيز )١٤٤\٧(املجموع ) ١(
 ١٩٣, كنز الراغبني ص)١٤٤\٧(املجموع ) ٢(
 ).٤٥٣\٣(اج , النجم الوه)١٤٤\٧(, املجموع)٨٦\٥(,البحر)٢٠٤\١(التتمة  ) ٣(
 ).٤١٢\١(حلية العلامء ) ٤(
 ).٢٦٣\٤(هناية املطلب  ) ٥(
 ).٣٧٨\٣(, العزيز )١٢٥\٤(, البيان )٢٠٤\١(التتمة  ) ٦(
, ونقلــه عــن اإلمــام ومل أقــف عليــه يف هنايــة )٤٥٤\٣(, الــنجم الوهــاج )١٤٤\٧(,املجمــوع)٣٤٨\٢(روضــة الطــالبني  ) ٧(

 .املطلب

  

  

  

  

 

 

 

 

 استدامة الطيب

 

 

 

 
 
 
 

 



  
٢٨٠ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 .)١(ٍيلزمها إزالة الطيب يف وجه; ألن العدة حق آدمي فاملضايقة فيه أكثر

 ).وال بطيب له جرم: ( الق
ًهــذا هــو الــصحيح, وفيــه وجــه تقــدم يف البــدن ويف الثــوب, كــام لــو شــد مــسكا يف ثوبــه  ّ

 .واستدامه

 ).لكن لو نزع ثوبه املطيب ثم لبسه:(قال
 .) ٢(وهو عطر: أي

 ).لزمه فدية يف األصح(
ٍ كام لو ابتدأ لبس ثوب مطيب ويعـاد فيجعـل  ألن العادة يف الثـوب أن ينـزع ,ال:  والثاين,ٍ

 ظهـرت رائحتـه امتنـع وإال ًء إذا ألقـي عليـه مـابحيث  فإن كان ,ً وإن مل يكن عطرا,ًعفوا
 .)٣(فال

 ).ُختضب املرأة لإلحرام يدها  نأو:(قال
ً مزوجــة كانــت أو غــري مزوجــة ً شــابة كانــت أو عجــوز ا,ً ً فتخــضبت يــدهيا تعمــيام إىل ,ً

ويـستحب هلـا . )٤( وال تـنقش وال تـسود, وال تطرف األصابع,وال تزيد عليها, الكوعني
ٍأيضا أن متسح وجهها بيشء من احلنا  ,)٥(ُ واحلكمة يف ذلك سرت لون ما يظهر من برشهتا, ً

 .)٦( أن ذلك من السنةوحكي عن ابن عمر 
                                                 

 ) .٧٢٢(,دالئل املنهاج )٣٤٨\٢(لبني , روضة الطا)٨٦\٥(البحر ) ١(
 ).٢٣٥\٢(, مغني املحتاج )٤٥٤\٣(,النجم الوهاج ) ٧٢٢(,دالئل املنهاج )١٤٤\٧(املجموع ) ٢(
 ).٢٣٥\٢(, مغني املحتاج )٤٥٤\٣(,النجم الوهاج ) ١٤٤\٧(, املجموع)٨٦\٥(البحر ) ٣(
 ).٢٣٥\٢( مغني املحتاج ,)٤٥٥\٣(,النجم الوهاج ) ١٤٤\٧(, املجموع)١٢٥\٤(البيان  ) ٤(
 ).٢٣٦\٢(, مغني املحتاج )٤٥٥\٣(,النجم الوهاج ) ١٤٥\٧(املجموع ) ٥(
 ).٢٣٥\٢(, مغني املحتاج )٧٦\٥)(٩٠٥٣(املرأة ختتضب قبل إحرامها ومتتشط بالطيب : البيهقي ,كتاب احلج, باب ) ٦(
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 . )١(ً وإن كان اخلنثى مأمورا بالسرت كاملرأة, واخلنثى منهيان عن اخلضاب, والرجل
 وهـي مكروهـة للمحـرم; ألنـه أشـعث ,ويكره للمرأة اخلضاب بعد اإلحرام; ألنـه زينـة

 فـإن اختـضبت ولفـت , بطيبإلحرام فال فدية عليها; ألنه ليسا فإن اختضبت يف ,أغرب
ــة ــدها خرق ــل,عــىل ي ــة:  فقي ــل,ال فدي ــوالن:  وقي ــل,ق ــة:  وقي ــال فدي ــشد ف  وإال ,إن مل ت

:  قـال,ً يف كونـه طيبـا قـولنيعـن بعـض أصـحابنا بخراسـانوحكى الروياين . )٢(فقوالن
 .)٣()ٍوليس بيشء(

ً ويلبس إزارا ورداء أبيضني ونعلني// عن خميط الثيابهإلحرامالرجل ويتجرد : (قال ً.( 
 وأمـا , وسـيأيت يف بـاب حمرمـات اإلحـرام,)٤( أما التجرد عن املخيط يف اإلحرام فواجب

صىل اهللا اهللا ثبت أن رسول ( : وقال ابن املنذر ,)٥ (ٌلبس إزار ورداء ونعلني فسنة باإلمجاع
ٍ وليحرم أحدكم يف إزار ورداء" قال عليه وسلم   .)٦("  ونعلنيٍ

 , البسوا من ثيابكم البيـاض":  صىل اهللا عليه وسلم   وكون اإلزار والرداء أبيضني لقوله
وليكونـا . )٧(حـسن صـحيح: قال الرتمذي  " وكفنوا فيها موتاكم ,فإهنا من خري ثيابكم

أن (: )احلاوي( ويف ,)١(ره لبس املصبوغ يف اإلحرامُ وك,)٨( فإن مل يكن فنظيفني,جديدين
                                                 

 ).٢٣٦\٢( املحتاج , مغني)٤٥٥\٣(,النجم الوهاج ) ١٤٥\٧(, املجموع)١٢٦\٤(البيان  ) ١(
 ).٢٣٦\٢(,, مغني املحتاج )٤٥٥\٣(,النجم الوهاج )١٨١\٧) (١٤٥\٧(,املجموع)٤١٠\٢(روضة الطالبني  ) ٢(
 )٤١٠\٢(, روضة الطالبني )٨٦\٥(البحر ) ٣(
 ).٢٨٦\١(فتاوى السبكي  ) ٤(
 ).١٤٣\٧(املجموع  ) ٥(
. إهنا زيادة حـسنة : , قال احلافظ )١٦٣\٤)(٢٦٠١(ردية والنعال اإلحرام يف األزر واأل: ابن خزيمة, كتاب احلج , باب ) ٦(

 ).٤٧١\٣(الفتح 
حـديث حـسن صـحيح, وسـنن أيب داود, : , وقـال)٢٤١(ص)٩٩٥(كتاب اجلنائز, باب أمر املؤمن بإحسان كفـن أخيـه ) ٧(

الكفـــــن اخلـــــري : , والنـــــسائي كتـــــاب اجلنائزبـــــاب أي)٥٥١(ص)٣٣٧٨(كتـــــاب الطـــــب, بـــــاب األمـــــر بالكحـــــل
 ). ١٤٢\٧(املجموع . أن أسانيده صحيحة: ,ذكر النووي)٢٦٨(ص)١٨٩٧(
 ).١٤٤ ١٤٣\٧(, املجموع )٨٦\٥(البحر ) ٨(

 أ//٩٩
 التجرد

 لإلحرام ولبس 
 الرداء واإلزار
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 .)٢() وما صبغ بعد نسجه خالف االختيار,ما صبغ قبل نسجه جيوز
, ) الـدالبـضم(ً مـضبوطا )ُيتجـرد( وقد رأيت يف األصل الذي قابلته عىل خـط املـصنف 

ملـا عـد التجـرد يف إزار  ويوافق ذلك أن الرافعـي , ألنه واجب فال يعطف عىل السنن:أي
 وأمــا جمــرد ,الــسنن التجــرد بالــصفة املــذكورةإن املعــدود مــن (:  قــال,ٍورداء مــن الــسنن

ومـن رضورة , ه من السنن; ألن ترك لبس املخيط يف اإلحـرام الزمّالتجرد فال يمكن عد
 وفـيام قالـه نظـر; ألن قبـل اإلحـرام مل حيـصل سـبب ,)لزومه لزوم التجـرد قبـل اإلحـرام

 وتقدم النزع قبـل ,ًوال يكون يف نزعه عاصيا,  وإنام إذا أحرم وجب عليه النزع;الوجوب
 وهـو , بالنـصب)يتجـرد(ُ وبـه يـصح أن يقـرأ و, هـذا مـا يظهـر يل يف ذلـك,اإلحرام سـنة

 اإليـالج عـىل  جـواز ومما يـشهد ملـا قلتـه,ًأحسن ويكون املذكورات كلها سننا منصوبات
ٍ ويف إمـساك جـزء , وما تقدم يف الصوم يف مـسألة النـزع,املذهب ملن علق الطالق بالوطء

 .)٣(الليلمن أجزاء 

 ).ويصيل ركعتني:(قال
َقل يا أهيـا الكـافر ُون m ويقرأ يف األوىل بعد الفاحتة ,)٤(ٌوهذه الصالة جممع عىل استحباهبا ُ َِ َ ْ َْ ُّ َ ُ 

l)ــة و,)٥ ــل هــو اهللاَُّ أحــدm يف الثاني ٌق َ َ َُ ْ ُ l )ــصليها ,)٦ ــان يف مــسجد اســتحب أن ي ٍ وإن ك

                                                                                                                                               
 ).١٤٣\٧(املجموع  ) ١(
 ).٣٨٢ ٣٨١\١(احلاوي  ) ٢(
 ).٢٣٦\٢(,مغني املحتاج )٤٥٥\٣(, النجم الوهاج)٣٨٠\٣(العزيز  ) ٣(
ـــه ص ) ٤( ـــسبكي , ف)١٤٦\٧(, املجمـــوع )٨٧\٥( البحـــر٧١التنبي ـــاوى ال ـــع )٢٨٦\١(ت ـــسالك يف )٣٢١\٢(, التفري , امل

 ).٦٤٤\٢(, البحر العميق )٨١\٥(, املغني )٣٣١\١(املناسك
 ).١(الكافرون  ) ٥(
 ).١(اإلخالص  ) ٦(

  

 

صالة ركعتني 
 لإلحرام
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 هكذا قالـه ,ٍولو كان وقت فريضة فصالها كفت عنهام كام تكفي عن حتية املسجد, )١(فيه
 ألهنـا سـنة , وتوقـف املـصنف فيـه,)٢( وآخرون منهم الرافعي  حسنيوالقايضاملاوردي 
 يف بعض  وقد رأيت يف حديث جابر:  قلت,)٣( فينبغي أال تندرج كسنة الصبحة,مقصود

صـىل :   ويف بعـضهاركعتـني ثـم ركـبصـىل  صىل اهللا عليه وسلم  النبي  أن)مسلم(نسخ 
 ويف )٥( أنـه أحـرم عنـد الظهـر ثـم ركـب )النسائي( يف   ويف حديث ابن عباس,)٤(ًمطلقا 

ويف ) ٧ (لظهر ثـم ركـبأنه صىل ا )النسائي( ويف حديث أنس يف ,)٦(قريب منه :  )مسلم(
 فـإن كـان الثابـت كـام يف حـديث ,)٨(أنه صىل الصبح ثم ركـب :  بسند منقطع)البخاري(

 فاألمر )مسلم( وإن كان الثابت ما يف نسخة , صح ما قاله األصحاب أو أنس ابن عباس
 إذ مل يـرد , وأن املقـصود اإلحـرام بعـد صـالة,حمتمل والذي يـرتجح مـا قالـه األصـحاب
 أحببـت لـه أن  ( :)األم(يف  نعـم قـال الـشافعي ,دليل عىل فضل هذه الصالة بخصوصها

ٍ فإن أهل يف إثر مكتوبة أويف غري إثر صالة فال بأس,يصيل نافلة ٍِ  وهذا يشعر بام قالـه ,)٩( )ِ
  .املصنف 

كــره ت فــإن مل يمكنــه فاألصــح , فــاألوىل انتظــار زوالــهٍولــو كــان إحرامــه يف وقــت كراهــة
ال; :  والثـاين , وقد ال يقع فكرهـت كـصالة االسـتخارة,//الصالة; ألن اإلحرام متأخر

                                                 
 ).١٤٦\٧(املجموع  ) ١(
 ).٣٨٠\٣(, العزيز )٣٩٢\١(,احلاوي )٢٠١\١(التتمة  ) ٢(
 ).١٤٦\٧(املجموع  ) ٣(
 ).١٧٢\٨(حجة النبي صىل اهللا عليه وسلم  , املنهاج رشح صحيح مسلم : , باب كتاب احلج ,مسلم ) ٤(
 .٤٠٨ص) ٢٧٨٤(كتاب مناسك احلج, باب تقليد اهلدي  ) ٥(
 ).٢٢٧\٨(باب إشعار اهلدي وتقليده عند اإلحرام , املنهاج رشح صحيح مسلم,كتاب احلج  ) ٦(
 ٤٠٤ص) ٢٧٥٧(كتاب مناسك احلج, باب العمل يف اإلهالل  ) ٧(
َكتاب احلج, باب نحر البدن قائمة وعن أيوب عن رجل عن أنس  ثم بات حتى أصبح فـصىل الـصبح ثـم ركـب راحلتـه  ) ٨( َ َْ ْ َْ ِ ْ ْ

ِحتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة ِِ ِ)٦٤٨\٣)(١٧١٥ .( 
 ).٥٢٦\٣(األم  ) ٩(
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 وقت اإلحرام
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 .)١(ن سببها إرادة اإلحرامأل

 ).ً أو توجه لطريقه ماشيا,ثم األفضل أن حيرم إذا انبعثت به راحلته:(قال
 ث بـه راحلتـههيـل حتـى تنبعـ صىل اهللا عليه وسـلم رسول اهللا مل أر :  قالملاروى ابن عمر 
 ,ا يف ألفـاظ احلـديث هكـذ,)٣(ها قائمةؤ استواانبعاثهاب واملراد ,)٢( ومسلمرواه البخاري

 إذا " ويف املـسألة أحاديـث أخـر مـن مجلتهـا ,وعن األصحاب عن ذلـك باألخـذ بالـسري
لك بـني مـن أحـرم  وال فرق يف ذ,)٤(مسلم  رواه "رحتم إىل منى متوجهني فأهلوا باحلج 

 .)٥(هلذا احلديث;من امليقات ومن أحرم من مكة

 ).ٍويف قول حيرم عقيب الصالة:(قال
 أهـل يف دبــر صـىل اهللا عليـه وسـلم أن النبــي :  ملـا روى ابـن عبـاس, )٦(وهـو جـالس: أي

ديـث  ولـوال كثـرة األحا,)٧( وضـعفه البيهقـي , وحـسنهوالرتمذيد ودا رواه أبو  الصالة

                                                 
 ).٢٥\٢(فة املحتاج , حت)١٤٦\٧(, املجموع )٣٤٩\٢(, روضة الطالبني )٣٨١\٣(العزيز  ) ١(
,مـسلم, )٥٩١\٣(ِالبخاري, كتاب احلج, باب اإلهالل من البطحاء وغريها للمكـي وللحـاج إذا خـرج إىل منـى الفـتح  ) ٢(

 ). ٩٣\٨(املنهاج رشح صحيح مسلم . بيان أن األفضل أن حيرم حني تنبعث به راحلته: كتاب احلج, باب
هذه الروايات كلها متفقة يف املعنى وانبعاثها هو استواؤها قائمة وفيها دليل : , وقال)٩٤\٨(املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ٣(

 ). ٤٥٨\٣(النجم الوهاج . ملالك والشافعي واجلمهور أن األفضل أن حيرم إذا انبعثت به راحلته
 ) ١١٨٧ (٢\الراحلة٢\مسلم, كتاب احلج, باب اإلهالل من حيث تنبعث  ) ٤(
 ).٢٣٧\٢(ني املحتاج , مغ)٤٥٨\٣(النجم الوهاج  ) ٥(
ــه ص ) ٦( ــر ٧١التنبي ــسلم )٨٣\٥(,البح ــاج رشح صــحيح م ــسبكي )٩٤\٨(, املنه ــاوى ال ــاج )٢٨٦\١(, فت ــل املنه , دالئ
 ).٢٣٧\٢(,مغني املحتاج )٤٥٨\٢(, النجم الوهاج )٧٢٣\٢(
تى أحرم النبي صـىل  الرتمذي, كتاب احلج, باب ما جاء م٢٦٠ص ) ١٧٧٠(أبو داود, كتاب احلج, باب وقت اإلحرام  ) ٧(

ًهذا حديث حسن غريب ال نعرف أحدا رواه غري عبد السالم بن حرب وهو الذي يستحبه أهل العلم : اهللا عليه وسلم  وقال 
, والبيهقي, كتاب احلج, باب من قال هيل خلـف الـصالة )٤٦٤\٣(,مع حتفة األحوذي )٨١٨(أن حيرم الرجل يف دبر الصالة

ٍي وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس إال أنه ال تنفع متابعة الواقدي واألحاديث التـي خصيف اجلزري غري قو: وقال 
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 .)١(األوىل واشتهارها لكان يف هذا زيادة علم عليها

 ).ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته هبا يف دوام إحرامه:(قال
صـىل اهللا عليـه  ولـزم رسـول اهللا )مـسلم(الـذي يف  فألن يف حديث جـابر ,)٢(أما إكثارها

 .)٣( تلبيته وسلم 
أن التلبيـة يف أثنـاء  :   وأبـو عـيل بـن أيب هريـرةوأبو عـيل الطـربيوقال أبو عيل بن خريان 
 ,)٤(وغـريه وأنكـره املـاوردي ,ًنصا يدل عليه وزعموا أن للشافعي ,احلج والعمرة واجبة

ًوتستحب التلبية قائام وقاعدا ومضطجعا وماشيا وراكبا ً ً ً ً ً وجنبا وحائـضاُ صـىل  لقولـه ,)٥(ً
ويكــره يف اخلــالء , " افعــيل مــا يفعــل احلــاج " :  ملــا حاضــتا  لعائــشةاهللا عليــه وســلم 

 .)٦(ً تنزهيا لذكر اهللا تعاىل,ومواضع النجاسات
 أتاين جربيـل فـأمرين أن آمـر أصـحايب " : صىل اهللا عليه وسلم  الصوت فلقوله وأما رفع

 وإنـام ,ويكـون الرفـع بحيـث ال جيهـد نفـسه,  وقد سـبق)٧( "أن يرفعوا أصواهتم بالتلبية 
 ولو رفعت صـوهتا بالتلبيـة مل , وأما املرأة فتسمع نفسها,)٨( يف حق الرجليستحب الرفع

                                                                                                                                               
ّ, وكالم البيهقي يدل عىل أنـه قـواه, ال )٨٩٧٩ , ٨٩٧٨(رقم) ٥٦\٥(ٌوردت يف ذلك عن ابن عمر وغريه أسانيدها قوية ثابتة 

 ).٩٤\٨(ح صحيح مسلم وهو ضعيف املنهاج رش: كام قال الشارح بأنه ضعفه قال النووي 
كـل ذلـك قـد فعـل : أنـه مجـع بـني هـذا كلـه وقـال وروي عن ابن عبـاس: , وقال)٨٢\٥(, ويف البحر ٩٤شفاء الغليل ل ) ١(

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  وايم اهللا لقد أوجب يف مصاله وأهل حني استقلت به ناقته وأهل حني عال رشف البيداء وكل 
 . ذلك جائز 

 )٢٨٦\١( فتاوى السبكي ٧١بيه صالتن ) ٢(
 ) . ١٧٠\٨(كتاب احلج, باب صفة حجة النبي صىل اهللا عليه وسلم  , املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ٣(
 ).٤٥٨\٣(, النجم الوهاج )٨٨\٨(,املنهاج رشح صحيح مسلم )١٦٢\٧(, املجموع )٤١٣\١(احلاوي  ) ٤(
 ).٢٣٨\٢(, مغني املحتاج )٤٥٨\٣(ج , النجم الوها)١٦٣\٧(, املجموع )٤١٥\١(احلاوي  ) ٥(
 ).٤٥٨\٣(النجم الوهاج  ) ٦(
 .سبق خترجيه  ) ٧(
 ).٤٥٩\٣(, النجم الوهاج )١٦٢\٧(املجموع  ) ٨(
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ح بـه العراقيـون والقـايض ّ رص, لكـن يكـره,ٍِ ألن صوهتا ليس بعـورة عـىل األصـح ;حيرم
 .)١( وغريهم ,حسني

 ). كركوب ونزول وصعود وهبوط واختالط رفقةوخاصة عند تغاير األحوال: ( قال
ٍ وكذلك عند الفراغ من صالة وإقبال الليـل والنهـار ووقـت , يتأكد يف هذه األحوال:أي

ثـر ألن يف هذه املواضع ترتفع األصوات ويك,  وكل هذه األحكام ال خالف فيها,السحر
 .)٣( رواه الرتمذي " أفضل احلج العج والثج ":  وقد روي يف احلديث ,)٢(الضجيج
 )ضم أوهلـــامبـــ( ,ء والـــصعود واهلبـــوطإراقـــة الـــدما:  والـــثج,رفـــع الـــصوت:  والعـــج
 .)٤(مصدران
 .)٥()بضم الراء وكرسها(:  والرفقة

 ألهنـا ,)٧( ومـسجد إبـراهيم بنمـرة,)٦( ومـسجد اخليـفستحب التلبية يف مسجد مكـةت و
                                                 

ــاع ص)١٩٥\٣(اإلرشاف  ) ١( ــز )٦٣٧\٢( الوســيط١٠٠,اإلقن ــنجم الوهــاج )٤\١٠(,العزي ــاج رشح )٤٥٩\٣(, ال , املنه
 ) .٢٢٥\١(, كفاية األخيار )٩٠\٨(صحيح مسلم 

, الـنجم الوهـاج )٢٨٦\١(, فتـاوى الـسبكي )٩٠\٨(, املنهـاج رشح صـحيح مـسلم )٦٣٧\٢(, الوسيط ٧١التنبيه ص ) ٢(
 .٦٥, نوادر الفقهاء ص)٤٦٠\٣(
غريب ال نعرفه إال من حديث ابن أيب فـديك عـن الـضحاك عـن : كتاب احلج, باب ما جاء يف فضل التلبية والنحر وقال ) ٣(

 وصحيح ابن خزيمة كتاب املناسك باب ذكر البيان أن رفع الصوت بـاإلهالل مـن ٢٠٦ص) ٨٢٧(ملنكدرعثامن وحممود بن ا
صــحيح اإلســناد ومل : وقــال) ١٦٥٥)(٦٢٠\١(, واحلــاكم يف املــستدرك كتــاب املناســك )٢٤٢٧)(٣٦٩\٤(أفــضل األعــامل

 . خيرجاه
 .)٤٦\٣(, النجم الوهاج )١٧٥\٤(,صحيح ابن خزيمة )١٦١\٧(املجموع  ) ٤(
, )٢٣٤( املـصباح ١١٧اجلامعة ترافقهم يف سفرك ويرتفق بعضهم ببعض فإذا تفرقتم زال اسم الرفقـة الزاهـرص: الرفقة ) ٥(

 ).١٦١\٧(املجموع 
ما انحدر عن غلظ اجلبل وارتفع عن مسيل املاء ويف احلجاز أكثر من عرشة مواضع هبذا االسم منها ثالثة يف مكة : اخليف )٦(

ًمــسجد عظــيم واســع جــدا فيــه عــرشون بابــا: يف الــشعر العــريب هــو خيــف منيومــسجد اخليــفغــري أن الــذي ورد  املجمــوع .ً
 .٩٩, معامل مكة ص)١٢٩\٨(
 ).مسجد عرفة ( هو مسجد نمرة املعروف بعرفات وبعضهم يسميه : مسجد إبراهيم  ) ٧(

 

ة مرشوعية التلبي
عند تغاير 
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 لـئال , ال: والقـديم, يـستحب: اجلديـد, وفيام سوى املساجد الثالثة قوالن,بنيت للنسك
إن مل (: ب رفع الـصوت ثـم قـالالقولني يف استحبا وجعل اإلمام ,)١(هيوش عىل املصلني

 وهـذا الـذي قالـه ,)٢()ِ الثالثة وجهان//يستحبه يف سائر املساجد ففي الرفع يف املساجد
 . )٣(خالف ما عليه اجلمهور

 .)ستحب يف طواف القدومتوال : (قال
ال يلبي الطـائف (: وقال ابن عمر . ً ألن فيها أدعية وأذكارا خاصة, وكذا يف السعي بعده

ًمـــا رأيـــت أحـــدا يلبـــي يف الطـــواف إال عطـــاء بـــن (:  قـــال ســـفيان,)٤()حـــول البيـــت 
 ملخالفـة ,النكـرةسبيل عىل ذا حكاه سفيان وه(:  قال القايض أبو الطيب ,)٦)(٥()السائب

 والـذي أعرفـه ,استدل به األصـحاب هكـذا وما حكيناه عن ابن عمر ,)٧()اإلمجاععطاء 
 )٩( وذكـر البخـاري , وهـو زيـادة عـىل مـا ذكـروه,)٨(عنه أن التلبية تنقطع إذا دخل احلـرم

عـن مالـك )التتمـة( ونقله صـاحب ,أمسك عن التلبيةدخل أدنى  احلرم كان أنه إذا : عنه
ــه ,)١٠( ــا ثبــت يف ,)١( وأن وقتهــا يبقــى إىل أن يــرشع يف التحلــل,واجلمهــور عــىل خالف  مل

                                                 
 ).٤٥٩\٣(,النجم الوهاج )١٦٢\٧(, املجموع )٦٣٧\٢(الوسيط ) ١(
, والنص كام هو يف املجموع ويف النهاية اختالف حيث مل ينص عىل املـساجد )١٦٢\٧(,املجموع )٢٤١\٤(لب هناية املط ) ٢(

 .الثالثة 
 ).١٦٢\٧(املجموع  ) ٣(
 ., ومل أقف عليه يف كتب اآلثار)٢٣٨\٢(, مغني املحتاج )٤٦٠\٣(النجم الوهاج  ) ٤(
 ).١٩٦\٣(, اإلرشاف )٦٨\٥)(٩٠٢٤( طواف القدوم من استحب ترك التلبية يف: البيهقي, كتاب احلج , باب ) ٥(
. ثقـة , رجـل صـالح مـن خيـار عبـاد اهللا : عطاء بن السائب بن مالـك الثقفـي , أبـو الـسائب , مـن التـابعني , قـال أمحـد  ) ٦(
 ).١١٠\٦(سري أعالم النبالء . هـ ١٣٦ت

 ).٤٦٠\٣(, النجم الوهاج )١٩٦\٣(اإلرشاف  ) ٧(
 ., ذكره ومل يعز للقايض أبو الطيب)٤٦٠\٣(النجم الوهاج  ) ٨(
 ).٥٠٩\٣)(١٥٧٣(االغتسال عند دخول مكة مكة : البخاري, كتاب احلج, باب ) ٩(
 ).٢٨٣\١(, إرشاد السالك )٤٤٣\٢(التتمة  ) ١٠(
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 .)٢( مل يزل يلبي حتى رمى مجرة العقبةصىل اهللا عليه وسلم أن النبي الصحيحني 

 ).  يستحب فيه بال جهر:ويف القديم:(قال
 وال يف الـوداع , لـرشوعه يف أسـباب التحلـل,وال خالف أهنا ال ترشع يف طواف اإلفاضة

  ).٣ (بطريق األوىل

 إن احلمد والنعمة لك وامللك , لبيك ال رشيك لك لبيك,ولفظها لبيك اللهم لبيك: (قال
 ).ك لكال رشي

 ثبـت ذلـك يف الـصحيحني مـن حـديث ابـن ,صـىل اهللا عليـه وسـلم هذه تلبية رسول اهللا 
: كـان يزيـد فيهـاألن ابـن عمـر , )٥( فـإن زاد مل يكـره, ويستحب أن ال يزاد عليها,)٤(رعم

  .)٦(ري بيديك والرغباء إليك والعمللبيك وسعديك واخل
 وفـرد عنـد يـونس بـن ,)٧( ى عنـد سـيبويه  ولفظهـا مثنّـ, منصوب بعامل ال يظهـرولبيك

  النقـالب)٩( ورجـح اجلمهـور قـول سـيبويه, بمنزلـة عليـك,)٨(حبيب الضبي النحـوي 
                                                                                                                                               

 ).٢٧\٩(املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ١(
,مسلم , كتاب احلج )٦٢٠\٣)(١٦٨٥. (اجلمرةالبخاري, كتاب احلج, باب التلبية والتكبري غداة يوم النحر حني يرمي  ) ٢(

 ).٢٧\٩(املنهاج رشح صحيح مسلم . استحباب إدامة التلبية حتى يرشع يف رمي مجرة العقبة : , باب
 ).٢٣٨\٢(, مغني املحتاج )٤٦٠\٣(, النجم الوهاج )١٦٢\٧(, املجموع ١٠٠اإلقناع ص ) ٣(
, مسلم, كتـاب احلـج, بـاب فـضل التلبيـة وصـفتهااملنهاج )٤٧٧\٣ (,الفتح)١٥٤٩(البخاري, كتاب احلج, باب التلبية ) ٤(

 ). ٨٧\٨(رشح صحيح مسلم
 ). ٤٦١\٣(, النجم الوهاج ٧٢ ,التنبيه ص٩٩اإلقناع ص ) ٥(
 ). ٨٨\٨(مسلم, كتاب احلج, باب فضل التلبية وصفتهااملنهاج رشح صحيح مسلم ) ٦(
 بن عثامن بن قنرب, الفاريس البرصي, وقد طلب الفقه واحلديث مـدة, سيبويه, إمام النحو, حجة العرب, أبو برش, عمرو ) ٧(

 ).٣٥\٨(سري أعالم النبالء . هـ١٨٠وساد أهل عرصه, وألف كتابه الكبري, ت
ٌيونس بن حبيب الضبي الوالء البرصي أبو عبد الرمحن بارع يف النحو له قياس يف النحو ومذاهب يتفرد هبا بلغ  ) ٨(  سـنة ٩٠ٌ

 ).٣٦٥\٢(بغية الوعاة.هـ ١٨٢ يترس مات سنة ومل يتزوج ومل
 ).٤٧٨\٣(, فتح الباري )٨٧\٨(, املنهاج رشح صحيح مسلم )١٦١\٧(, املجموع )ل ب ب (مشارق األنوار مادة ) ٩(
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 : )١(يف قول األسدي مع الظاهر ) اهللا(
 .)٢(ً يدي مسورا ّبىَفل ّبىَفل ً نابني مسوراَِملادعوت 

ِبنيوأصلها ل ً ومعناها أنا مقيم عىل طاعتك وإجابتك إقامـة , لك فحذفت النون لإلضافةّ ٌ
ِوأذن يف  m صـىل اهللا عليـه وسـلم  لقولـه تعـاىل إلبـراهيم ,)٣(ًبعد إقامة وإجابة بعـد إجابـة ْ ِّ َ َ

ِّالناس باحلج َْ ِِ َّ.....l )وأصـل الفعـل منهـا , إذا قـامّ باملكـان وألـبّ واشتقاقها من لـب,)٤ 
ً ثم استثقلوا ثالث بـاءات فأبـدلوا الثالثـة يـاءببلب  ويف )٥(]فقـالوا البـاء[تطنيـت   كـام يف,ٍ

ُ وقد قيل يف لبيك أقوال أخر, واملراد بالتلبية هاهنا التكثري ال حقيقتها,املصدر تلبية ٌ)٦(. 
:  وقيـل,)٧( وال جيمع بينهام إال يف الشعر,ٌ وامليم عوض من ياء النداء,يا أهللا:  معناهواللهم

 .)٨(يا أهللا أمنا بخري
ــه ــا,إن احلمــد:  وقول ــه كــرس اهلمــزة وفتحه ــاه , والكــرس أصــح وأشــهر, جيــوز في  ومعن

 .)٩( التعليل: والفتح معناه,االستئناف

                                                 
 . مل أقف عىل ترمجته  ) ١(
 ). ل ب (, الفائق يف غريب مادة )ل ب ى(لسان العرب مادة  ) ٢(
ل ب (, القـاموس املحـيط مـادة )ل ب ب(, مـشارق األنـوار مـادة)ل ب ى(ان العرب مـادة لس) ل ب ب:( النهاية مادة ) ٣(
 ).٤٧٨\٣(, فتح الباري )٨٧\٨(, املنهاج رشح صحيح مسلم )ب

 ).٢٧(احلج  ) ٤(
 .فلعل فيه سقط) تظنيت, واألصل تظننت: (٩٤, وشفاء الغليل ل)١٦١\٧(كذا يف األصل ويف املجموع  ) ٥(
 .٩٤, شفاء الغليل ل)٤٧٨\٣(, فتح الباري )١٦١\٧(, املجموع )لبب( مادةمشارق األنوار ) ٦(
 : ومثل بقول الشاعر) أ ل هـ(لسان العرب مادة  ) ٧(

َإين إذا ما حدث أملا    أقول يا للهم ياللهام    َ
 .٩٤, شفاء الغليل ل)٤٦٢\٣(النجم الوهاج  ) ٨(
, الـــنجم الوهـــاج ) ٤٧٨\٣(, فـــتح البـــاري )١٦١\٧(, املجمـــوع )ل ب ب( مـــشارق األنـــوار مـــادة١١٨الزاهـــرص ) ٩(
)٤٦١\٣.( 
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ًويستحب أن يقف وقفة لطيفة عند قوله  .)١(ال رشيك لك:  ثم يقول,وامللك: ً
 مـــساعدة لطاعتـــك بعـــد : ومعناهـــا, إعراهبـــا وتثنيتهـــا كـــام ســـبق يف لبيـــك وســـعديك

بـضم الـراء (غبـاء ُّ والر,)بفـتح الـراء واملـد (اءغبـَّ الر, فيهـا لغتـان:والرغبـاء. )٢(مساعدة
 الطلــب والعمــل إىل مــن بيــده اخلــري :أي: الطلــب:  وهــي, ومعنامهــا الرغبــة,)والقــرص

 .)٣(كله
 واختلـف األصـحاب يف تأويلـه عـىل ,)٤(ً أن يلبي ثالثـا)األم( //يف واستحب الشافعي 
 ,ًر لبيك اللهم لبيك ثالثاّتكر:  والثاين,ر قوله لبيك ثالث مراتّتكر: ثالثة أوجه أحدها

 . )٥(ًر مجيع التلبية ثالثاّتكر: والثالث

 ).لبيك إن العيش عيش اآلخرة: وإذا رأى ما يعجبه قال: (قال
 صىل اهللا عليـه وسـلم وكان النبي (: قال بسندهيام إىل جماهد والبيهقي روى الشافعي  ملا)٦(

ٍ فذكر التلبية حتى إذا كان ذات يوم والناس يرصفون ,)يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك
ٌوهـذا مرسـل  "لبيـك إن العـيش عـيش اآلخـرة  " كأنه أعجبه ما هم فيه فنادى فيها ,عنه

ًب أيضا أن يقول ذلك إذا تحسي و,)١( )حسبت أن ذلك يوم  عرفة (:  ابن جريج  قال,)٧(

                                                 
 ).٢٣٨\٢(مغني املحتاج  ) ١(
 )١٦١\٧(, املجموع )س ع د(النهاية لسان العرب مادة  ) ٢(
 ).٤٦١\٣(, النجم الوهاج ) ١٦٢ ١٦١\٧( املجموع ٤٤٤طلبة الطلبة ص ) ٣(
 ).٦٤٦\٢(, هداية السالك )٣٩٥\٣(األم  ) ٤(
 ).٤٦٤\٣(, النجم الوهاج )٢٢٨\٤( صحيح مسلم املنهاج رشح ) ٥(
 ). ٦٤٦\٢(, هداية السالك )٩٠\٨(, املنهاج رشح صحيح مسلم)٦٣٧\٢( ,الوسيط٧٢,التنبيه ص)٣٩١\٣(األم  ) ٦(
و معرفـة الـسنن واآلثـار, كتـاب احلـج, أبـواب اإلحـرام ) ٧١\٥)(٩٠٣٥(سنن البيهقي, كتاب احلج, باب كيفية التلبية ) ٧(

, والشافعي يف األم أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج قال أخـربين محيـد األعـرج عـن جماهـد أنـه )٣٠\٨) (٢٩٢٢(والتلبية 
 لبيك اللهم لبيك لبيك ال رشيك لك لبيك إن احلمـد والنعمـة لـك "قال كان رسول صىل اهللا اهللا عليه وسلم  يظهر من التلبية 

 لبيـك إن العـيش "م والناس يرصفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيـه فـزاد فيهـا  قال حتى إذا كان ذات يو"وامللك, ال رشيك لك 
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 اللهـم إن العـيش عـيش "  يوم  اخلندققال صىل اهللا عليه وسلم رأى ما هيمه; ألن النبي 
 ).٣( واملعنى إن احلياة املطلوبة اهلنية الدائمة هي حياة اآلخرة,)٢( "اآلخرة 

 ). عليه وسلم صىل اهللاوإذا فرغ من تلبيته صىل عىل النبي : (قال
 صـىل اهللا عليـه وسـلم  فيـرشع فيـه ذكـر رسـول اهللا ,ألنه موضـع رشع فيـه ذكـر اهللا تعـاىل

 كـان  (:يقـول سـمعت القاسـم بـن حممـد :  وقال صالح بن حممـد بـن زائـدة ,)٤(كاألذان
  .)٥( )صىل اهللا عليه وسلم ب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصيل عىل النبي يستح

 ). رضوانه واستعاذ من النار,وسأل اهللا تعاىل: (قال
 كـان إذا فـرغ مـن تلبيتـه سـأل اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم أن النبـي   )٦(ملا روي عن خزيمة 

                                                                                                                                               
,ومذهب الشافعي أنه حيـتج باملرسـل بـرشوط قـال )٣٩١\٣( قال ابن جريج وحسبت أن ذلك يوم عرفة األم "عيش اآلخرة 

 :٣٠صاحب األلفية ص
 ً ومن روى عن الثقات أبدا  والـشــافعي بالثـقـات قــيـدا

  وافــقهـم إال بـنـقـص لفظ  هل احلفظومن إذا شارك أ
ٍ أن مراسيل كبار التابعني حجة, إن جاءت مـن وجـه آخـر "الرسالة "والذي عول عليه كالمه يف ): ٦\١(ويف الباعث احلثيث 

ولو مرسلة, أو اعتضدت بقول صحايب أو أكثر العلامء, أو كان املرسل لو سمى ال يسمي إال ثقة, فحينئذ يكون مرسله حجة, 
 .ال ينتهض إىل رتبة املتصلو
 ).٤٦٢\٣(, النجم الوهاج )٣٩١\٣(األم  ) ١(
, ومـسلم , كتـاب اجلهـاد )١٣٧ \٦(, الفـتح )٢٧٤١(أخرجه البخاري, كتاب اجلهاد, بـاب البيعـة يف احلـرب أال يفـروا ) ٢(

 . ٨١١ص) ١٨٠٣(والسري, باب غزوة األحزاب وهي اخلندق
 ). ٢٣٩\٢(حتاج , مغني امل)٤٦٣\٣(النجم الوهاج  )٣(
 ).٤٦٣\٣(, النجم الوهاج )٢٨٦\١(, فتاوى السبكي )٦٣٦\٢( ,الوسيط٧٢التنبيه ص ) ٤(
 ). ٧٢\٥)(٩٠٨٣(البيهقي, كتاب احلج, باب ما يستحب من القول يف إثر التلبية  ) ٥(
 سـجد عـىل جبهـة النبـي خزيمة بن ثابت بن الفاكه األنصاري جعل النبي صىل اهللا عليه وسـلم  شـهادته بـشهادة رجلـني ) ٦(

, معرفة الـصحابة أليب نعـيم )٢٩٣\١(صىل اهللا عليه وسلم  كانت راية بني خطمة يوم الفتح معه شهد مع عيل  صفيناإلصابة 
)٠)٤١\٧ 
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 ,)١(  والبيهقـيوالدارقطنيرواه الشافعي  ورضوانه واستعاذ برمحته من النار تعاىل مغفرته
ال أرى بــه (:  ضــعفه اجلمهــور وقــال أمحــد ,)٢( ةويف إســناده صــالح بــن حممــد بــن زائــد

صـىل اهللا عليـه  وكذا الصالة عـىل النبـي ,ويستحب أن يكون هذا(:  قال اإلمام ,)٣()ًبأسا
 .)٤() من التلبيةٍ بصوت أخفضوسلم 

ٍوال يقطع التلبية بكالم . )٥( إن أحسن العربية لبى هبا; وإال لبى بلسانه األعجمي:روعــف
 ,)٦( ويكره أن يسلم وهو يف هذه احلالة,ّ فإن ُسلم عليه وهو يلبي رد باللفظ,وال غريه
  .واهللا أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ــاب  ) ١( ــاب احلــج, ب ــدارقطني, كت ــة )٢٣٨\٢(ال ــر التلبي ــول يف إث ــن الق ــستحب م ــا ي ــاب م ــاب احلــج, ب ــي, كت , والبيهق
 . إسناده ضعيف): ٦٤١\٢( هداية السالك , قال يف)٧٢\٥)(٩٠٣٨(
, تقريـب )٨٥\٤(, الكامـل يف الـضعفاء)٢٠٣\٢(صالح بن حممد بن زائدة املدين ضعيف من اخلامسة الـضعفاء للعقـييل ) ٢(

 ).٤٣٢\١(التهذيب
 . ٩٦, شفاء الغليل ل)٧٦\١(, بحر الدم )٢٩٩\٢(ميزان االعتدال ) ٣(
 ).٤٦٣\٣(وهاج , النجم ال)٢٣٩\٤(هناية املطلب  ) ٤(
 ).٤٦٣\٣(باتفاق األربعة, النجم الوهاج : , وقال)٦٤٨\٢(, هداية السالك )١٦٣\٧(, املجموع)٩٦\٥(البحر ) ٥(
 ).٢٣٩\٢(, مغني املحتاج ) ١٦٣\٧(, املجموع)٩٥\٥(البحر  ) ٦(
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٢٩٣ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
 
 
 
 

 باب دخول مكة
  احلـرم مكـة:  وقيـل,)١( وامليم والباء تبدل إحدامها من األخـرى, لغتان, وبكة,مكة         

َّن إm:ه قولـه تعـاىلّويـرد  ,)٣(  البيـت  وبكـة, البلـدمكة:  وقيل,)٢( املسجد كله وبكة,كله
ّأول بيت وضع للناس للذي ببك َ َ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ٍَّ َ ِ َّ ْ َ  مكـة: وقيل,عليهٌ مـشتملةفإنه يـدل عـىل أن مكـة ,)٤(lَةَ

   .)٥( وموضع الطواف,  البيت  وبكة,البلد
 ,)٧(الزدحـام النـاس هبـا: وقيـل,)٦(تدقها:  أي, ألهنا تبك أعناق اجلبابرة,سميت  بكة   

 )٩( تذهب هبا:ألهنا متك الذنوب أي:  وقيل,)٨( لقلة مائها,وسميت مكة

                                                 
 ).٣٩\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ١(
 )٦\٨(, املجموع )٣٩\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ٢(
 )١١٦\٣(, تفسري القران العظيم )٦\٨(, املجموع )٣٩\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ٣(
  ) ٩٦(آل عمران  ) ٤(
 )١١٦\٣(, تفسري القران العظيم )٣٤٤\١(, معجم البلدان )٦\٨(, املجموع )٣٩\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ٥(
 .٧٨ساجد ص, إعالم ال)١١٥\٣(, تفسري القران العظيم )٦\٨(املجموع  ) ٦(
 .٧٨, إعالم الساجد ص)١١٥\٣(, تفسري القران العظيم )٦\٨(, املجموع )٣٩\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ٧(
 .٧٨,إعالم الساجد ص)٦\٨(, املجموع )١٥٦\٣(هتذيب األسامء واللغات ) ٨(
 .٧٨, إعالم الساجد ص)٦\٨(املجموع  ) ٩(

  

  
أسامء مكة وسبب 

 تسميتها
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 ,)ملــةبــضم الــراء وإســكان احلــاء امله( وأم رحــم  ,والبلــد األمــنيهلــا  أم القــرى : ويقــال
ِوصالح  ِ مبني عىل الكرس كقطام) بكرس احلاء(َ  ,وقد جتري جمرى ما ال ينرصف, )١(َ

  
ِكتاب فعال( يف ,شيخ شيخنا) ٢ (  قاله أبو الفضائل الصاغاين  َ()٣( 

; ألهنـا تـنس  والنـساسة,)بـالنون ( والناسـة,حتطمـه:  أي,ألهنا تبس الظلـم ;//ةَّ والباس
الكـاف بـضم (كـوثى  ُ و,َ والـرأس,َ واحلاطمة,لقلة مائها:  وقيل,تطرده:  أي, فيهاامللحد

 والـذي أظـن أنـه ُ والعـرش,)٤(بنـي عبـد الـدار ٍ باسم موضع فيها هو  حملة ) وفتح املثلثة
ٍفعلناهـا يومئـذ وهـذا : )٥( كام يف حديث  سعد بن أيب وقـاص  ,مجع عريش) بضم العني(

إنـه عـىل وزن (: )٨(ة وقـال أبـو اخلطـاب بـن دحيـ,)٧(بيوت مكـة:  يعني,)٦(ُلعرشٌكافر با
 , والقادسـية,ير مجـع بـد,بالبـاء أو بـالنون ألنه مل يضبط  بدرا ;وليس يف كالمه بيان, )ردب

                                                 
 .٨٠, ٧٩إعالم الساجد ص ) ١(
الصاغاين احلنفي حامل لواء اللغة يف زمانـه نـشأ بغزنـة : د بن احلسن العدوي أبو الفضائل الصغاين ويقالاحلسن بن حمم ) ٢(

َكتـاب فعـال وفعـالن وجممـع البحـرين يف اللغـة وغريهـا: ورحل إىل بغداد له تصانيف كثرية منهـا هــ إشـارة التعيـني ٦٥٠ت. ِ
 ).٥١٩\٢( بغية الوعاة ٩٨ص

  ٩٨إشارة التعيني ص ) ٣(
 .٨٣, ٨١, ٨٠, إعالم الساجد ص)ك و ث(تاج العروس مادة )  ٤(
سعد بن مالك بن وهيب, صحايب جليل, وهو أحد املشهود هلم باجلنة, وأحد الـستة أصـحاب الـشورى, شـهد املـشاهد  ) ٥(

ٍكلها مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , وهو أول من أراق دما يف سبيل اهللا, وأول من رمـى بـسهم يف سـبيل  اهللا, قـاد جـيش ً
 ).١٩٢\١(, النجوم الزاهرة )٤٥٢\٢(أسد الغابة . هـ٥٨ت. القادسية, واعتزل الفتن

 ). ٢٠٤\٨(مسلم, كتاب احلج , باب جواز التمتع املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ٦(
 .٨١,إعالم الساجد ص)ع ر ش(, تاج العروس مادة )٢٠٤\٨(املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ٧(
أديب, مؤرخ, حـافظ للحـديث, مـن أهـل سـبتة باألنـدلس ويل : بن عيل, أبو اخلطاب, ابن دحية الكلبيعمر بن احلسن  ) ٨(

قضاء دانية ورحـل إىل مـراكش والـشام والعـراق وخراسـان, واسـتقر بمـرص مـن تـصانيفه املطـرب مـن أشـعار أهـل املغـرب 
 بني العباس, و علم النرص املبـني يف املفاضـلة واآليات البينات, وهناية السول يف خصائص الرسول والنرباس يف تاريخ خلفاء

 ).٢٨١\٧(, معجم املؤلفني )٤٤\٥( األعالم للزركيل .  هـ٦٣٣بني أهل صفني ت
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ثـم ٍأي بلـد هـذا? " يف احلـديث املـشهور صىل اهللا عليه وسلم لقوله ;   والبلدة,واملقدسة
ُال أقسم m:  لقوله تعاىل,)٢(ًأيضا  البلد  وذكر ابن دحية ,)١( "أليس البلدة : قال ِ ْ ِهبذا البلدُ َ َْ َ َ ِ    

l)سـامء اهللا أ وهلـذا كثـرت ,)٥( وكثرة األسامء لـرشف املـسمى,)٤(ًفهذه سبعة عرش اسام)٣
صـىل اهللا عليـه  وللنبـي ,إن هللا تعـاىل ألـف اسـم:  حتى قيـلصىل اهللا عليه وسلم ورسوله 

 جملـدين )صـىل اهللا عليـه وسـلم أسـامء النبـي (يف  وصنف ابن دحية ,)٦( ألف اسموسلم 
 .)٧(وجعلها عىل حروف املعجم

فــيام حكــي عنــه  ورجــح مالــك ,)٨(وأكثــر العلــامء  أفــضل األرض عنــد الــشافعي ومكــة
 وحجة اجلمهـور حـديث عبـد اهللا ,)١٠(وأمجعوا عىل أهنام أفضل األرض,)٩(ٌوطائفة املدينة

                                                 
, مسلم, كتاب القـسامة واملحـاربني والقـصاص )٧١١\٧(, الفتح )٤٤٠٦(البخاري, كتاب املغازي, باب حجة الوداع  ) ١(

 . ٧٤٣,ص)٤٣٤٨(اض واألموال والديات, باب تغليظ حتريم الدماء واألعر
 .٨٢إعالم الساجد ص ) ٢(
 )١(البلد  ) ٣(
 ).١١٦\٣(,تفسري القران العظيم )٥\٨(,املجموع )١٥٦\٣(هتذيب األسامء واللغات ) ٤(
 ).٥\٨(, املجموع )١٥٧\٣(هتذيب األسامء واللغات ) ٥(
 ).٥\٨(, املجموع )١٥٧\٣) (٢١\١(هتذيب األسامء واللغات  ) ٦(
 . ,وال أعلم عنه شيئا ) هناية السول يف خصائص الرسول صىل اهللا عليه وسلم (ا الكتاب املذكور, كام سبق يف ترمجته هذ ) ٧(
ــان  ) ٨( ــاوى الــسبكي ٦٧٧القــرى ص٤٣٠ـــ٤٢٨, اإليــضاح وحاشــيته )٣٧٧\٤(البي ــدين )٢٧٩\١( فت , حاشــية ابــن عاب
, )٣٠٧\١( املـسائل الفقهيـة ١١٦, اجلـامع الـصغري)١٢٨\١(, البحـر العميـق )١٥٧\٣(, هتذيب األسـامء واللغـات)٤٧\٤(

ــة ــسائل اخلالفي ــات )٥٨٩\٢(رؤوس امل ــرر أليب الربك ــن ) ٢٤٢\١(, املح ــية اب ــال يف حاش ــنهام ق ــسوية بي ــول بالت ــاك ق ٌ,وهن
 . وهو قول جمهول المنقول والمعقول) : ٤٧\٤(عابدين

ــــصغري ص)٢٤٤\١(اإلرشاف  ) ٩( ــــد أمحــــد اجلــــامع ال ــــة عن , هتــــذيب األســــامء )٢٤٢\١(املحــــرر ١١٧, وهــــو رواي
 )١٥٧\٣(واللغات

 )١٢٧\١(, البحر العميق )٤٧\٤(حاشية ابن عابدين  ) ١٠(
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 وهـو واقـف عـىل راحلتـه صـىل اهللا عليـه وسـلم  أنه سمع النبي ,)١(بن عدي بن احلمراء 
 ولوال أين أخرجـت ,ري أرض اهللا وأحب أرض اهللا إىل اهللا واهللا إنك خل":  يقول ملكةبمكة

صـىل اهللا   وأمـا مـا روي عـن النبـي,)٢( حسن صـحيح :قال الرتمذي  "منك ما خرجت 
اللهم إنك تعلم أهنـم أخرجـوين " إىل املدينة أنه قال يف حني خروجه من مكةعليه وسلم 

: )االسـتذكار(يف فقال ابن عبد الـرب ) ٣(" فأسكني أحب البالد إليك ,من أحب البالد إيل
ــه حــديث موضــوع( ــه,ٌإن ــم يف نكارت ــه موضــوع ,)٤( وضــعفه, ال خيتلــف أهــل العل  وأن

 ,)٧() ومحلوا عليه فيـه وتركـوه)٤( املدين)٥(]زبالة[وينسبون وضعه إىل حممد بن احلسن بن 
:  وقـال,مـن جهـة البيهقـي ) ٩ ()فـضائل املدينـة(يف )٨( احلافظ رشيد الدين العطـار هوذكر

وجعــل ابــن حــزم . )١١( للحــاكم )ملــستدركا( ولكــن رأيتــه يف ,)١٠()إن إســناده منقطــع(

                                                 
له صـحبة يكنـى أبـا عمـر : إنه ثقفي حالف بني زهرة قال البخاري: عبد اهللا بن عدي بن احلمراء القريش الزهري ويقال ) ١(

هتـذيب األسـامء ١٦طبقـات خليفـة ص. سـكن املدينـة: قـال البغـويًوأبا عمرو, وكان ينزل قديـدا وهـو مـن مـسلمة الفـتح و
 ).٢٧٨\ ٢(واللغات 

 ).٣١٠٨(, وابن ماجة, كتاب املناسك, باب فضل مكة )٤٠١٧(الرتمذي, كتاب املناقب, باب يف فضل مكة  ) ٢(
 .هذا حديث رواته مدنيون من بيت أيب سعيد اخلدري:, وقال)٤٢٦١(احلاكم, كتاب احلج  ) ٣(
 ).١٣١\١(, البحر العميق٤٢٨إليضاح وحاشيته ا ) ٤(
 .كام أثبت) زبالة(يف األصل زياد والصواب  ) ٥(
 املدين, واهي احلدث, عنده منـاكري كـام ذكـره أبـن أيب حـاتم روى احلـسن وأبـو داود , قـال ابـن بالةحممد بن احلسن بن ز  )٦(

 ).٥٤٠\٣(هتذيب التهذيب ). ّكذبوه: ( حجر 
 .٣٢٥, األحاديث الواردة يف فضائل املدينة ص( )االستذكار  ) ٧(
  , حمـدث, حـافظ, مـؤرخ)أبو احلسن, رشيد الـدين(حييى بن عيل بن عبد اهللا النابليس, املالكي, املعروف بالرشيد العطار  ) ٨(

عـالم ,األ)٢١٣ \١٣(,معجـم املـؤلفني )حتفـة املـستزيد يف األحاديـث الثامنيـة األسـانيد: ( هـ صنف٦٢٢أصله من نابلس, ت
)١٩٦\٩.( 
 .مل أقف عىل هذا الكتاب ) ٩(
 ., ومل أقف عىل احلكم عليه, وكأن الذي حكم باالنقطاع هو العطار)٥١٩\٢(ذكره يف دالئل النبوة  ) ١٠(
 ).٦٦١\١) (١٧٨٧(هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : املستدرك, كتاب املناسك, وقال ) ١١(
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 .)١( وإن كانت من احلل, ولعرفة,ً ثابتا جلميع  احلرم التفضيل الثابت ملكة
  صىل اهللا عليه وسلم إمجاع املسلمني عىل أن موضع قرب النبي  ونقل القايض عياض 

 
صـىل اهللا قـال رسـول اهللا : قـال وعن ابن الزبري ,)٢( وأن اخلالف فيام سواهأفضل األرض

 إال املــسجد ,ٌ صــالة يف مــسجدي هــذا أفــضل مــن ألــف صــالة فــيام ســواه" عليــه وســلم 
رواه أمحـد  " وصـالة يف املـسجد احلـرام أفـضل مـن مائـة صـالة يف مـسجدي هـذا ,احلرام

 والـصحيح , أكثر مـن أن حتـىص وفضائل مكة,)٣()حسنإنه  (: وقال املصنف ,والبيهقي
زمـن إبـراهيم عليـه الـسالم :  وقيـل,)٤(أن حتريمها من يوم خلق اهللا الـسموات واألرض

)٥(. 
 , الـصاحلني// مـن بمـن معـهإنه مـا مـن نبـي أهلـك اهللا تعـاىل أمتـه إال أتـى مكـة:  وقيل

 ) . ٦(فيعبدون اهللا هبا حتى يموتوا

                                                 
 ).٣٢٥\٥(املحىل  ) ١(
, ونقلـــه عـــن رشح القـــايض عيـــاض لـــصحيح مـــسلم فتـــاوى )٢٨٦\٧(,املجمـــوع )٤٢٨(اشـــيته اإليـــضاح وح )٢(

 ).٤٧\٤(, حاشية ابن عابدين )١٢٧\١( البحر العميق ٥٠, املنتخب ص)٢٧٩\١(السبكي
وله شـواهد منهـا ) ١٠٢٧٨) (٤٠٤\٥(صىل اهللا عليه وسلم   البيهقي, كتاب احلج, باب فضل الصالة يف مسجد رسول ) ٣(

, )٧٦\٣(, الفـتح )١١٩٠(خاري كتاب فضل الـصالة يف مـسجد مكـة املدينـة بـاب يف فـضل الـصالة يف مـسجد مكـة عند الب
, والرتمذي, كتاب الصالة, باب ما جـاء يف )١٣٩٤ (٥٧٤ومسلم, كتاب احلج, باب فضل الصالة بمسجد مكة واملدينة ص

 والنسائي, كتاب مناسك احلج, باب فضل ,)٣٢٥(٨٩أي املساجد أفضل عن أيب هريرة وقال هذا حديث حسن صحيح ص
 ). ٢٨٦\٧(ٍبإسناد حسن : , قال عنه يف املجموع)٢٩٠١ (٤٢٣الصالة يف املسجد احلرام ص

 ).٢٨٤\٧(املجموع  ) ٤(
 ., نقله عن احلاوي)٢٨٤\٧(املجموع  ) ٥(
 اهللا عليه وسلم  من قـول عبـد الـرمحن النبي صىلد احلاكم , كتاب تواريخ املتقدمني من األنبياء واملرسلني , باب ذكر هو  ) ٦(

 ., وليس فيه حديث مرفوع)٦١٥\٢)(٤٠٦١(بن سابط 

  

فضل موضع قرب 
صىل اهللا النبي 
 ه وسلمعلي
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وإن قـرب هـود , ً نبيـاًبني الركن واملقام وزمزم قرب تسعة وتـسعني(: قال ) ١(ن ابن سابطوع
حيكــى أن (: )األم(يف  وقــال الــشافعي ,)٢()وشــعيب وصــالح وإســامعيل يف تلــك البقعــة

 وسـنذكر  احلـرم ,)٣()ً ومشوا حفاة,ًمشوا إعظاما له فإذا أتوا  احلرم ,النبيني كانوا حيجون
 .يف باب حمرمات اإلحرام إن شاء اهللا تعاىل

 ). واألفضل دخوهلا قبل الوقوف: (قال
 وتـرك , وملا حيصل به من السنن الكثرية التـي سـتذكر,صىل اهللا عليه وسلم ًاء بالنبي اقتد

ً أوقارنـا أقـام بعـد ,ًفـرداوإذا دخلـوا فمـن كـان م). ٤( ٌلذلك جهل وبدعـةحجيج  العراق 
ً ومن كان متمتعا طاف وسـعى وحلـق ,طواف القدوم عىل إحرامه إىل أن خيرج إىل  عرفة 

 .)٥( باحلج من مكة ثم هيل هو واملقيم بمكة,فيحل من عمرته

 ). بذي طوى وأن يغتسل داخلها من طريق  املدينة : (قال
 ملــا يف ,)٦( واملقــصود هنــا أن موضــعه  بــذي طــوى ,ٌ ســنة لــدخول مكــةتقــدم أن الغــسل

حتـى يـصبح  إال بـات  بـذي طـوى ال يقـدم مكـةن اأنـه كـ(: مـاالصحيحني عن ابن عمر 

                                                 
التهـذيب هتـذيب . هــ١١٨عبد الرمحن بن عبد اهللا بن سابط املكي , ثقة كثري اإلرسال , روى لـه الـستة إال البخـاري, ت ) ١(
)٥٠٩\٢.( 
 احلرام , واحلرم كله , عن عبد الرمحن بن سابط عن عبـد اهللا شعب اإليامن , كتاب احلج , باب حديث الكعبة , واملسجد ) ٢(

 ).٤٤١\٣) (٤٠٠٦) (سبعة وسبعني( بن صخرة السلويل من قوله وفيه 
 ).٣٥٢\٣(األم  ) ٣(
وأما ما يفعله حجيج العراق من قدومهم إىل عرفات قبل دخول مكـة فخطـأ مـنهم وجهالـة وفيـه : , قال)٧\٨(املجموع  ) ٤(

تفويـت طـواف القـدوم وتفويـت تعجيـل الـسعي وزيـارة الكعبـة : دخول مكة أوال, ومنها: فويت سنن منهاارتكاب بدعة وت
وكثرة الصالة باملسجد احلرام وحضور خطبة اإلمام يف اليوم السابع بمكة واملبيت بمنى ليلة عرفة والصالة هبا والنزول بنمـرة 

 .١٠٣وحضور تلك املشاهد, وشفاء الغليل ل
 ).١٣\٨(املجموع  ) ٥(
 ).٣٨٥\٣( العزيز ١٤١,الوجيز ص)١٣٦\٥(البحر  ) ٦(

األفضل دخول 
مكة قبل 
 الوقوف

 

 

 

االغتسال قبل 
 دخول مكة
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 .)١() أنه فعلهصىل اهللا عليه وسلم ً هنارا ويذكر عن النبي  ثم يدخل مكة,ويغتسل
كون الغسل إنـام يـستحب ملـن يكـون يف :  أي,)داخلها من طريق املدينة (: وقول املصنف

 .)٢(مسافتها اغتسل يف غريها كنحو , فإن مل يكن يف طريقه,طريقه

  ).ا َدَويدخلها من ثنية ك(: قوله
ٌه سـنة يف حقهـم دون  وأنـ, ومـرصوالـشامظاهره أنه خيتص بالـداخل مـن طريـق  املدينـة 

عـن  ونقلـه الرافعـي ,)٣( مـن العـراقيني وكذا قال مجهور اخلراسـانيني واملـاوردي,غريهم
 , ليـدخل مـن  ثنيـة كـدا وأما غريهم فـال يـؤمر أن يـدور حـول مكـة(:  قالوا,األصحاب

ً اتفاقا ال قصدا; ألهنا عىل طريق  املدينـة اهللا عليه وسلم  النبي صىلوإنام دخل منها : قالوا ً
 واسـتحباب بالـدخول منهـا يف ,وقضية هذا الكالم أال يتعلق بنـسك(:  قال الرافعي ,)٤(

 .)٥()ينالصيدال نقله عن وهكذا أطلق اإلمام ,ًحق الداخلني من طريق املدينة أيضا
ومـن ٍإىل استحباب الدخول منهـا لكـل جـاء مـن طريـق  املدينـة  وذهب الشيخ أبو حممد 

 ,ليست هـي عـىل طريـق  املدينـة(:  وقال ,صىل اهللا عليه وسلم ً اقتداء برسول اهللا ,غريها
 )٧(ر فيـه يفـيض إىل  بـاب بنـي شـيبة  واملرو, وهو يف أعىل مكة,)٦(بل هي يف وجهة  املعىل 

                                                 
, ومسلم, كتاب احلج, باب اسـتحباب )٥٠\٣( , الفتح)١٥٧٣(البخاري, كتاب احلج, باب االغتسال عند دخول مكة  ) ١(

 ). ٨\٩(ًاملبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة واالغتسال لدخوهلا هنارا املنهاج رشح صحيح مسلم
 ).٦\٨(, املجموع )١٣٦\٥(البحر  ) ٢(
 ).٧\٨(, املجموع )٥٣٠\١(احلاوي ) ٣(
 )٣٨٥\٣(,العزيز ) ١٣٧\٥(البحر  ) ٤(
 )٧\٨(, املجموع )٣٨٥\٣(,العزيز )٢٧٦\٤(هناية املطلب  ) ٥(
 وفيهـا املقصود هبا املعالة وهو موضع معروف, وهو أحد أحياء مكة العامرة بالسكان يقـع شـامل املـسجد احلـرام: املعىل  ) ٦(

 . املقربة املعروفة اليوم بمقربة املعالة
ويستحب الدخول منه لكل قـادم : قال). ٣٦\٣(هتذيب األسامء واللغات . باب بني شيبة هو أحد أبواب املسجد احلرام ) ٧(

 .سواء كان عىل طريقة أم ال, بال خالف بني أصحابنا
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 وهـذا ,)يفيض إىل باب إبراهيم عليـه الـسالم  واملرور من طريق  املدينة ,)١( ورأس الردم
إنه الصحيح املختـار الـذي عليـه (:  وقال املصنف,)٢(هو احلقالذي قاله الشيخ أبو حممد 

 ومقتىض إطالقـه ونقلـه ,)املخترص(يف  وهو ظاهر نص الشافعي ,املحققون من أصحابنا
ــان(صــاحب  ــاوردي ,)٣() عــن عامــة األصــحاب)البي وإطــالق  وإذا مجعــه مــع قــول امل

 ,تـى مثـل ذلـك يف الغـسل  بـذي طـوى هـال أ:  فإن قلـت,جاءت ثالثة أوجهالصيدالين 
 . فلعل الغسل هبا كان كذلك,لعله لكوهنا عىل طريق  املدينة : قلت

صـىل ً اقتداء برسـول ,يفعله وينبغي أن حيافظ عىل االغتسال واملبيت هبا كام كان ابن عمر 
 .)٤(اهللا اهللا عليه وسلم 

 ,غـري الـضم ومل يـذكر اجلـوهري , والفـتح أجـود,)بفتح الطاء وضمها وكرسها (ُوطوى
 كـام يف ,)٥(ً فـاعلم أن طـوى يـستعمل علـام : وأما التنـوين,// ال جيوز مده,وهو مقصور
ً ِنـك بـالوادي املقـدس طـوىإ m: قوله تعاىل َُ ِ َُّْ َ ِ ْ ِ َ َّl  )ويمنـع مـن ,فينـرصف باعتبـار الـوادي )٦ 

 ,)٨( وقــد قــريء هبــام يف الــسبع يف ســورة طــه ويف النازعــات,)٧(الــرصف باعتبــار البقعــة
وطـوى هنـا الـذي أضـيف , ٌو مـرصوف ال غـري  وه,ًويستعمل صفة بمعنى اليشء املثني

 والصفة ,بل مسمى بذي, ً وإن مل يكن علام ,ً إن كان علام جاز فيه التنوين وعدمه,إليه ذو

                                                 
وموضعه أول شـارع اجلودريـة ممـا يـيل املعـالة إذا افـرتق شـارع ويسمى ردم بني مجح ويسمى ردم بني قراد : مدرأس الر ) ١(

 . ١١٥, معامل مكة التارخيية ص)١٣٢\٣(اجلودرية الذي يف هنايته املدعى عن شارع الغزة هتذيب األسامء واللغات 
 ).٧\٨(, املجموع )٣٨٦\٣(,العزيز )١٣٧\٥(,البحر )٢٧٦\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 ).٧\٨(ع , املجمو)٢٧٠\٤(البيان ) ٣(
 . سبق خترجيه ) ٤(
 ).٥\٨(,املجموع)١١٥\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ٥(
 ).١٢(طه  ) ٦(
 ).ط و ى ( لسان العرب مادة  ) ٧(
 .٣٤٧القراءت السبع البن خلف األنصاري ص ) ٨(

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

التعريف بذي 
 طوى
 أ//١٠٢
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ًاملضاف إليها رصف قوال واحدا ً)١(. 
  
  
  

   ومساجد عائـشة,املعتاد من أسفلها يف صوب  طريق العمرة ٌ وهو موضع عند باب مكة
 .)٢(من بني  الثنيتني العليا والسفىل

ومقـابر   ينحدر منهـا إىل  األبطـح  بأعىل مكةالعلياء: هي) بفتح الكاف واملد (َ وثنية كداء
 . )٣(مكة

 .)٥(  بأسفل مكة)٤(السفىل عند  جبل قينعان : هي) بضم الكاف والقرص (ُوثنية كدا
 .)٦( وترك رصفه عىل إرادة البقعة,وكالمها جيوز رصفه عىل إرادة املوضع

 يرجع عن صوب طريقه إىل يساره حتى يدخل  وقد ظهر لك هبذا أن من كان بذي طوى
 . وهو حمسوس, كام قاله الشيخ أبو حممد ,من  الثنية العلياء 

 صـىل اهللا عليـه وسـلم أن النبـي  ما روى ابن عمر , ودليل استحباب الدخول من  العلياء 
 ورصح ,)٧(متفــق عليــه  رج مــن  الثنيــة الــسفىل خيــودخــل مــن  الثنيــة  كــان إذا دخــل مكــة

                                                 
 .١٠٣, شفاء الغليل ل)ط و ى ( لسان العرب مادة  ) ١(
 ).٥\٠٨ع ,املجمو)١١٥\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ٢(
, تعـرف اليـوم بريـع )١٢٣\٣(, هتـذيب األسـامءواللغات )٥٦٩\١(,مـشارق األنـوار )١١٨(حلية الفقهاء البـن فـارس ) ٣(

 .٢٢٧احلجون معامل مكة التارخيية واألثرية ص
ة اجلبل الضخم املرشف عىل املسجد احلـرام مـن الـشامل والـشامل الغـريب سـمي بـذلك لقعقعـ: وهو) قعيقعان(الصواب  ) ٤(

 . ٢٢٣, معامل مكة التارخيية ص)١١٠\٣(هتذيب األسامء واللغات. السالح عنده حني اقتتلت جرهم وغريها هناك 
,ويعـرف اليـوم بريـع )١٢٣\٣(, هتذيب األسـامء واللغـات )٥٦٩\١(, مشارق األنوار )١١٨(حلية الفقهاء البن فارس ) ٥(

 ٢٢٩ة صالرسام وعرف بحي البيبان معامل مكة التارخيية واألثري
 )١٢٣\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ٦(
,ومـسلم, كتـاب احلـج, بـاب اسـتحباب )٥١٠\٣(, الفـتح )١٥٧٥(البخاري, كتاب احلج, باب مـن أيـن يـدخل مكـة  ) ٧(

 ). ٣\٩(دخول مكة من الثنية العلياء املنهاج شح صحيح مسلم 

  

  

  

 

 

 

 

 الفرق بني 

 ُثنية كدا 

 َوثنية كدا
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 وقـال بعـض ,)١(واألصـحاب باسـتحباب اخلـروج إىل بلـده مـن هـذه  الـسفىل الـشافعي 
 .)٢()ًأيضا يكون من هذه السفىل اخلروج إىل  عرفات إن (: أصحابنا
 رشفهـا اهللا ٌ مشعر ملن خرج مـن مكـة)بضم الكاف وتشديد الياء(ٌ موضع ثالث  ويف مكة

 . )٣(إىل طريق  اليمن 
 .)٤(هي الطريق الضيق بني جبلني:  والثنية

ً ماشيا أو راكبا ? وجهـان وهل األفضل دخول مكة ًاشـيا  وإذا دخـل م,ً أصـحهام ماشـيا,ً
ًإن مل خيف رضرا أو نجاسة,ًفاألفضل أن يكون حافيا  ً)٥(. 

يف حجة الـوداع وال صىل اهللا عليه وسلم ًوأصح الوجهني أن األفضل دخوهلا هنارا لفعله 
صىل اهللا عليـه أن النبي  ملا روى حمرش ,)٦(أن الليل والنهار سواء :  والثاين,ًكراهة فيه ليال

ً خرج من اجلعرانة ليال معتمرا فدخل ليال فقىض عمرتهوسلم   ثم خرج من ليلته فأصبح ,ًً
 وفـتح ,يمبـضم املـ ( وحمـرش, غـريهٍ وليس ملحـرش,)٧(حسنه الرتمذي  باجلعرانة كبائت

 ,بكـرس املـيم: ( وقـال ابـن املـديني ,) وشـني معجمـة, وكرس الراء املـشددة,احلاء املهملة
 .)٨()وإسكان اخلاء املعجمة

                                                 
 ).٧\٨(املجموع  ) ١(
 ).٧\٨(املجموع  ) ٢(
 ).٤\٩( مسلم املنهاج رشح صحيح ) ٣(
 ).ث ن ي(لسان العرب مادة  ) ٤(
 .١٥٢, التشويق ص)٧\٨(, املجموع )٢٧٣\٣(, العزيز )١٣٧\٥(البحر  ) ٥(
 ).٨ ٧\٨(, املجموع )٢٦٩\٤(, البيان )١٣٨\٥(البحر  ) ٦(
رش وقـال حـسن غريـب, والنعـرف ملحـ.٢٢٩ص) ٩٣٥(الرتمذي, كتاب احلج, باب ما جـاء يف العمـرة مـن اجلعرانـة  ) ٧(

, ) ١٢(الكعبي عن النبي صىل اهللا عليه وسلم  غري هذا احلديث ويقال جاء مع طريق موصول وابن أيب شيبة كتاب احلج باب 
 ).٣٦٩\٣(وحسنه احلافظ اإلصابة 

حمرش بن سويد بن عبد اهللا بن مرة اخلزاعي الكعبي روى له أبو داود والرتمذي والنـسائي حمـرش بكـرس عـداده يف أهـل  ) ٨(
 ).٣٣\٤(, هتذيب التهذيب )٦٨\٥(أسد الغابة مكة 

  

  
  
  
  
  
  
  

 هل األفضل

  دخولة مكة 

 ًراكبا 

 ًأو ماشيا 

 ًأوهنارا 

 ًأو ليال?
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 .ًدخوهلا ليال) ٢ ( وسعيد بن جبري)١( واستحبت عائشة
 

 . )٣( وينبغي أن يتحفظ يف الزحام من إيذاء الناس
ً داعيـا متـرضعا مستحـرضا جاللـة , وخضوع جوارحه,ويستحب أن يكون بخشوع قلبه ً ً

 .)٤(البقعة وعظمتها
   ,ً ومهابـة,ً وتعظـيام,ً وتكـريام,ًتـرشيفااللهم زد هذا  البيت : ويقول إذا أبرص البيت : (قال

 )ً وبرا ,ً ً وتعظيام,ً وتكريام,ًوزد من رشفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره ترشيفا
 )٦(,)٥(ً مرسالصىل اهللا عليه وسلم عن النبي رواه ابن جريج 

  ) فحينا ربنا بالسالم,م ومنك السال,اللهم أنت السالم( 
 ,التبجيــل:  والتعظــيم,الرفــع واإلعــالء: التــرشيف:  يقــول )٧(كــان  ســعيد بــن املــسيب  

خمترص ( ووقع يف ,)٨ ( وهي تليق بالبيت,التوقري واإلجالل: واملهابة. التفضيل: والتكريم

                                                 
 .مل أقف عليه ) ١(
 ) ٤٠٥\٣)(١٥٥٧٧(ًابن أيب شيبة, باب من رخص أن يدخل مكة ليال ومن قال هنارا  ) ٢(
 ).٧\٨(املجموع  ) ٣(
 .١٥٢, التشويق ص)٧\٨(, املجموع )١٣٧\٥(, البحر )٥٣٤\١(احلاوي  ) ٤(
, البيهقــي, كتــاب احلــج, بــاب القــول عنــد رؤيــة )١١٢٤)(٤٢٢\٣( رؤيــة البيــتاألم, كتــاب احلــج بــاب القــول عنــد ) ٥(

هو مرسـل ): ٩\٨(, وقال يف املجموع١٦هذا منقطع, ثم ذكر له شاهد مرسل األذكار ص: , وقال )٩٢١٣) (١١٨\٥(البيت
 ). ي, وهو مرتوكرواه الطرباين يف الكبري واألوسط وفيه عاصم بن سليامن الكوز): (٢٣٨\٣(معضل, ويف جممع الزوائد

, البيهقــي, كتــاب احلــج, بــاب القــول عنــد رؤيــة )١١٢٦)(٤٢٣\٣(األم , كتــاب احلــج, بــاب القــول عنــد رؤيــة البيــت  ) ٦(
 . إن األثر الوارد يف ذلك إسناده ليس بالقوي): ٩\٨(, قال يف املجموع)٩٢١٦) (٩٢١٥)(١١٨\٥(البيت

ً القريش املخزومي, عامل أهل املدينة, سيد التابعني يف زمانه, كان عابـدا سعيد بن املسيب بن حزن بن ايب وهب, أبو حممد ) ٧(
سنة, كان يـسري يف األيـام والليـايل يف طلـب احلـديث ٤٠سنة إال وأنا يف املسجد, وما فاتته اجلامعة ٣٠ما أذن املؤذن : حتى قال
 ).٢١٧\٤(سري أعالم النبالء . الواحد

 ).١٠\٨(املجموع  ) ٨(

  

  
  

 ما يقول إذا 

 رأى البيت
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 .)٢( ومحل عىل الغلط منه)١( ذكرها يف املوضعني)املزين
ٌاسم جـامع لكـل :  وقيل,)٤(الطاعة:  وقيل,)٣(االتساع يف اإلحسان والزيادة منه: //الرب ٌ
 .)٧(ُ وأنكر عليه,)٦( ذكره يف  البيت )الوجيز( ويف ,)٥( وهو يليق باإلنسان ,خري

كرمتـه بالـسالم مـن أ و, مـن احلرمـة:السالم الثـاين معنـاهو ,اسم اهللا تعاىل: األول السالم
 .)٨(ك إيانا من مجيع اآلفاتتسلمنا بتحي:  أي, فحينا ربنا بالسالم,فقد سلم

 .)٩( وأمهها املغفرة, ويدعو مع ذلك بام أحب من أمور الدين والدنيا
 رصح به األصحاب ونقله القـايض ,مع الدعاءرفع يديه عند رؤية  البيت أن ي ويستحب 
 قـال ,)اإلمـالء(عـن نـصه يف  ونقل ابـن الـصباغ ,)اجلامع الكبري(عن نصه يف أبو الطيب 

ولـيس (:  قال املـصنف,)١٠()ً ولكن إن رفع كان حسنا,ال أكرهه وال أستحبه(: الشافعي 
ٌ ألن هـذا الـنص حممـول عـىل وفـق الـنص الـذي نقلـه أبـو ,ٌيف املسألة خالف عىل احلقيقة

:  قـال, عن املهـاجر املكـي, وغريه) سنن أيب داود( ويف,)١١()وجزم به األصحابالطيب 
ًكنـت أرى أحـدا يفعـل هـذا إال مـا (:  قـال ,يرفع يديهعن الرجل يرى  البيت ئل جابر ُس

  فلم يكنصىل اهللا عليه وسلم وقد حججنا مع رسول اهللا  اليهود 
                                                 

 ).١٠\٨(, املجموع )١٣٨\٥( البحر ٩٧زم عند اإلحرام وبيان الطواف والسعي وغري ذلك, خمترص املزين صباب ما يل ) ١(
 ).١٠\٨(املجموع  ) ٢(
 ).ب رر(القاموس املحيط مادة  ) ٣(
 ).ب رر(, القاموس املحيط مادة )١٧٧\٢(معجم مقاييس اللغة  ) ٤(
 ).١٠\٨(املجموع  ) ٥(
 ).١٠\٨(, املجموع ١٤١الوجيز ص  ) ٦(
 ).١٠\٨(املجموع  ) ٧(
 ).١٠\٨(, املجموع )١٣٨\٥(البحر  ) ٨(
 ).١٣٨\٥(البحر  ) ٩(
 ).١٠\٨(, املجموع )١٣٨\٥(البحر  ) ١٠(
 ).١٠\٨(املجموع  ) ١١(
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يف روايـة غـري جـابر  (:قـالن البيهقـي إ و,)٢()إسـناده حـسن (: وقال املصنف,)١() يفعله
 فـإن , وما ادعاه املصنف من حسنه لـيس كـام قـال,)٣()إثبات الرفع أشهر عند أهل العلم

 وإسـحاق بـن  , وأمحـد بـن حنبـل,)٦(  وابن املبـارك,)٥( ذكر أن سفيان الثوري )٤(اخلطايب
 .)٩)(٨(راويه عندهم جمهول ًا ألن مهاجر, ضعفوا حديث جابر )٧( راهويه

ن بعض أصحابنا إ و,ال يراهإن الشافعي (:  فقال الروياين , وأما التكبري عند رؤية  البيت 
 .واهللا أعلم . )١٠() وليس بيشء,إذا رآه كرب: قال

ًزاده اهللا رشفا وفـضالواعلم أن  البيت  يف مكـان ٍ بنـاؤه عـال يـرى قبـل دخـول  املـسجد ,ً

                                                 
 حـدثنا حييـى بـن معـني أن حممـد بـن جعفـر ٢٧٢ص) ١٨٧٠(أبو داود, كتاب احلج, باب يف رفع اليدين إذا رأى البيـت ) ١(

ّسمعت أبا قزعة حيدث عن املهاجر املكي قال: ا شعبة قالحدثهم, حدثن ّ 
,املجمـوع ١٢ص) ٨٥٥(والرتمذي, كتاب احلج, باب ما جاء يف كراهية رفع اليد عند رؤية البيت ..... سئل جابر بن عبد اهللاَّ

)١١\٨.( 
 ).١١\٨(املجموع  ) ٢(
 ).١١\٨(البيهقي ,املجموع  ) ٣(
 .سبقت ترمجته ) ٤(
شـيخ, ٦٠٠ سعيد بن مرسوق بن حبيب بن رافع الثوري الكويف, شيخ اإلسالم, إمـام احلفـاظ, عـدد شـيوخه سفيان بن ) ٥(

حليـة األوليـاء . كان أمري املؤمنني يف احلديث, وكان رأسا يف الزهد والتأله واخلوف, رأسـا يف احلفـظ, ورأسـا يف معرفـة اآلثـار
 ).٢٢٩\٧(, سري أعالم النبالء )٣٥٦\٦(
عبد اهللا بن واضح, أبو عبد الرمحن احلنظيل, موالهم الرتكي ثم املروزي, احلافظ الغـازي, عـامل زمانـه, أخـذ : ركابن املبا ) ٦(

 ).٣٧٨\٨(, سري أعالم النبالء )١٦٢\٨(حلية األولياء . هـ١٨١عن أربعة آالف شيخ, كان عابدا زاهدا, شجاعا كريام, ت
ف بابن راهويه, حفظ سبعني ألف حديث, وأمىل التفسري عـن ظهـر قلبـه, إسحاق بن إبراهيم بن خملد أبو يعقوب املعرو ) ٧(

, )١٠٩\١(طبقات احلنابلـة . هـ٢٤٣ت. وكان من سادات أهل زمانه فقها وحفظا صنف الكتب وفرع عىل السنن وذب عنها
 ).١٤١\١(, هتذيب التهذيب )٣٥٨\١١(سري أعالم النبالء 

 ).١٠\٨(, املجموع )١٣٨\٥(البحر ,)١٦٤\٤(,التهذيب )٣٧٣\٢(معامل السنن  ) ٨(
هتـذيب . مهاجر بن عكرمة بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام القريش املخزومي روى له أبو داود الرتمـذي والنـسائي  ) ٩(

 ).١٦٤\٤(التهذيب 
 ).١٣٩\٥(البحر  ) ١٠(
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 .)١( وهناك يقف ويدعو, إذا دخل من أعىل مكة,رأس الردم :  يقال له
بنتهـا املالئكـة : إحـداها: وقـد بنيـت مخـس مـرات , رشفها اهللا)٢( الكعبة : واملراد  بالبيت

 .ها قبل آدم بألفي عام وحجها آدم فمن بعده من األنبياء عليهم السالمووحج
 . بناها إبراهيم عليه السالم : الثانية
إهنـا :  وقيـل,هذا البنـاء قبـل النبـوةصىل اهللا عليه وسلم بنتها قريش وحرض النبي : الثالثة

 .بل بناء قريش ني قيبنيت مرتني أخر
 . )٣(هاَّ وعال,عىل قواعد إبراهيم عليه السالم بناها ابن الزبري : الرابعة
حتـى خـرج هبـا إىل  هـدم زيـادة ابـن الـزبري ,مللـك  بـأمر عبـد ا)٤(بناها احلجـاج : اخلامسة

واسـتقر ه ابـن الـزبري ّوأعادها عىل بناء قريش وأبقـى مـا عـالأساس إبراهيم عليه السالم 
ً عـرش ذراعـا وارتفاعهـا ة وكان ارتفاعهـا عـىل بنـاء قـريش ثامنيـ,بناؤها عىل ذلك إىل اآلن
 فهي اليوم أعىل مما كانت يف زمـن رسـول ,ً وعرشون ذراعاٌةسبعاليوم عىل بناء ابن الزبري 

ً تسع أذرع وسنذكر قريبا مقدار ما دخلوا به عن قواعـد إبـراهيم  اهللا عليه وسلم صىلاهللا 
 فإنـه بنـاء)بكـرس احلـاء( احلجـرإال اجلـدار الـذي يف  اليـوم بنـاء ابـن الـزبري وكل  الكعبـة 

 وذكـر أن الـذي هدمـه مـن زيـادة ابـن ,)٥(وممن رصح بذلك أبو عبيـد البكـري  ,احلجاج
 .)٦(//ستة أذرع وشربالزبري 

                                                 
 ).١١\٨(املجموع  ) ١(
 ) .٥٦٨\١(مشارق األنوار.  الستطالة بنائه :سمي بذلك لتكعيبه وهو تربيعه, وكل بناء مربع كعبة وقيل ) ٢(
 .٤٩, املنتخب ص )١٢٤\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ٣(
احلجاج بن يوسف بن أيب عقيل بن مسعود بن ثقيف, توىل اإلمارة لعبد امللك بن مروان, وكان فيه سامحة وعطاء للامل,  ) ٤(

 ).١٤٢\٩(البداية والنهاية .  هـ٩٥ً حريصا عىل اجلهاد, توكان يكثر من تالوة وحفظ القرآن, عرف بسفك الدماء, وكان
ًكـان إمامـا لغويـا أخباريـا, عبداهللا بن عبدالعيز بن أيب مـصعب األندلـيس أبـو عبيـد البكـري  ) ٥( ً معجـم (لـه , ًأمـريا, ًمتفننـا,ً

 ). ٢٤٩(بغية الوعاة . هـ٤٨٠وغريه  ت ) مااستعجم من البالد واملواضع
  ٤٩, املنتخب ص )١٢٤\٣(اللغات هتذيب األسامء و ) ٦(

  

ُكم مرة بني ً 

  البيت?
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 ).ي شيبة نمن باب بثم يدخل  املسجد : (قال
وليـأت  ,)١( سـواء كـان يف صـوب طريقـه أم ال; ألنـه ال مـشقة بالعـدول إليـه ,بال خالف

صـىل اهللا أن النبـي  ٍبإسـناد صـحيح عـن ابـن عبـاسوروى البيهقي ,)٢(من وجههاالكعبة 
 وقد جلـست قـريش , من هذا الباب األعظم ملا قدم يف عهد قريش دخل مكةعليه وسلم 
 .)٣(مما ييل احلجر

ــزوم  ــي خم ــاب بن ــن  ب ــرج م ــستحب أن خي ــه صــاحب ,وإذا أراد اخلــروج فامل ــص علي  ن
 .)٤()التتمة(

 ). وال غريه, وال تغيري قامش,ٍ وال يشتغل باستئجار منزل,ويبدأ بطواف القدوم: (قال
  أول يشء بدأ بـه حـني قـدم مكـةصىل اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا حيحنيملا ثبت يف الص

 .)٥( أنه توضأ ثم طاف بالبيت
 )٦(اجلميلـة:)األم( ويف ,فةيالـرش: )القـديم(اسـتثنى يف  إال أن الـشافعي ,واملرأة كالرجـل

يستحب هلا إذا كانت كذلك تـأخري الطـواف ودخـول  :  وقالوا,ووافقه األصحاب فيهام,
 . )٧(إىل الليلاملسجد 

إال إذا ال يــشتغل بــصالة حتيــة وال غريهــا; ألن املقــصود هــو  البيــت وإذا دخــل  املــسجد 
                                                 

 .١٥٢, التشويق ص)١١\٨(, املجموع )٥٤٢\١(,احلاوي )٤٠٩\٢(التتمة  ) ١(
 ).٥٤٢\١(احلاوي  ) ٢(
 ). ١١٦\٥(,) ٩٢٠٨(السنن, كتاب احلج, باب دخول املسجد من باب بنى شيبة  ) ٣(
هـذا :  صىل اهللا عليه وسلم  فعـل ذلـك و قـال ,وعند البيهقي حديث مرسل أن النبي)١١\٨(,املجموع )٤٠٩\٢(التتمة  ) ٤(

 ). ١١٦\٥(مرسل جيد, السنن, كتاب احلج, باب دخول املسجد من باب بنى شيبة 
ُالبخاري, كتاب احلج, باب الطواف عىل وضوء  ) ٥( َُ َ ََ ِ , ومـسلم, كتـاب احلـج, بـاب مـا يلـزم مـن )٥٨٠\٣(, الفـتح)١٦٤١(َّ

 ).٢٢٠\٨(املنهاج رشح صحيح مسلم . م وترك التحللطاف بالبيت وسعى من البقاء عىل اإلحرا
 ).٢٤٢\٢(, مغني املحتاج )١٢\٨(, املجموع )٣٨٧\٣(, العزيز )٢٧٣\٤(, البيان)١٤٠\٥(البحر  ) ٦(
 ).٢٤٢\٢(, مغني املحتاج ) ١٢\٨(, املجموع )٣٨٧\٣(, العزيز )٢٧٣\٤(,البيان)١٤٠\٥(,البحر )٤٢٢\٢(التتمة  ) ٧(

 أ//١٠٣

 دخول البيت

 من باب بني 
شيبة واخلروج 

 من باب بني 

 خمزوم

  

  

 

 البداءة 

بالطواف عند 
 الدخول
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ً كان وقتها واسـعا, , أو فوت اجلامعة يف املكتوبة, وإن أو سنة مؤكدة,خاف وقت مكتوبة
 وكذا لو أقيمت اجلامعـة وهـو يف , فإنه يقدم كل هذا ثم يطوفأو كان عليه فائتة مكتوبة,
 .)١(أثناء الطواف قدم الصالة

 ومل يكـن الوقـت يـسع الطـواف ,ً ولو دخل فوجد الناس قعـودا ينتظـرون إقامـة الـصالة
 ,فإنا نأمره أن يطوف إىل حني تقام الـصالة(:  قال القايض أبو الطيب ,السبع قبل الصالة
 والسـيام , وهذا هو الـصحيح كـام سـيأيت, وتفريق الطواف ال يبطله,)٢( )ثم يقطع طوافه

 نسه; وألنه حتيـة ولو صىل التحية مل يكف عن الطواف; ألهنا ليست من ج. )٣(هذا معذور
 .)٤(ال للمسجدلبيت ل

 .)٥(ولو دخل وقد منع الناس من الطواف صىل حتية املسجد
ٍ ويف وجـه شـاذ ,)٧( وهـو سـنه,)٦( وطواف التحية,الورود  ويسمى طواف القدوم طواف

 . )٨( وهو قول أيب ثور,ٌأنه نسك جيب برتكه دم
ًويـأيت بـه كـل مـن دخلهـا حاجـا كـان أو . )٩( ففي فواته وجهـان,اف القدومولو أخر طو

 .)١٠(ًتاجرا أو غريمها
 : أال أمرمتوه أن يصيل التحية بعد الطواف? فـاجلواب:فإن قيل(: قال القايض أبو الطيب 

                                                 
 ).٢٤٢\٢(, مغني املحتاج ) ١٢\٨(, املجموع )٣٨٧\٣(, العزيز )٢٧٣\٤(,البيان)١٣٩ \٥(,البحر )٤٢٢\٢(التتمة  ) ١(
 .١٠٦شفاء الغليل ل ) ٢(
 ).١٤٠\٥(البحر  ) ٣(
 .١٠٦شفاء الغليل ل ) ٤(
 ).١٢\٨(املجموع  ) ٥(
 )١٢\٨(, املجموع )٣٨٧\٣(,العزيز )١٣٩ \٥(, البحر )٥٤٧\١(احلاوي  ) ٦(
 )١٢\٨(, املجموع )٢٧٣\٤(, البيان )٥٤٧\١(احلاوي  ) ٧(
 ). ١٢\٨(, املجموع )٢٧٣\٤(, البيان )٥٤٧\١(احلاوي  ) ٨(
 ).٢٤٢\٢(, مغني املحتاج ) ١٣\٨(, املجموع )٢٧٣\٤(البيان  ) ٩(
 ).١٣\٨(, املجموع )١٤٠\٥(البحر  ) ١٠(
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 . )١()املسجد كعتني وتلك الصالة جتزيه عن حتيةنا نأمره أن يصيل يف املقام رأ

 ). قبل الوقوفٍوخيتص طواف القدوم بحاج دخل مكة: (قال
ًاعلم أن احلاج مفردا كان أو قارنا إن دخـل مكـة  ,لـه طـواف القـدوم قبـل الوقـوف رشع ً
 وإن مل يـدخلها إال بعـد الوقـوف فهـو ,وإن خرج منها ثم دخل بعد الوقـوف مل يـرشع لـه

 , كـام جيـزي الفريـضة عـن حتيـة املـسجد, لكن جيزي عنه طواف الفرض,مرشوع يف حقه
 ولـو طـاف بنيـة القـدوم وقـع عـن ,وكذا املعتمر جيزيه طواف العمرة عن طواف القـدوم

 ومـن عليـه طـواف منـذور فطافـه  وقـع عـن الفـرض,رم بحج التطـوع كام إذا أح,العمرة
 . )٢(أجزأه عن القدوم

ُ لتجارة أو زيارة يومن قدم مكة ٍ . ًحمرمـا كـام سـبق//وإن مل يكـن,رشع له طواف القـدوم ٍ
 .لت كالم املصنف عليهّوإذا عرفت هذا أو

 أو ,ً أو وداعـا,ً أو عـن غـريه تطوعـا,ى غريه عـن نفـسه ومن كان عليه طواف إفاضة فنو
 .)٣()األم(يف  وممن نص عىل النذر الشافعي ,ً أو نذرا وقع عن طواف اإلفاضة,ًقدوما

 مل جيـزأن ,ًعينـاإن كـان زمـن النـذر م(:  قال الرويـاين ,ولو نذر أن يطوف فطاف عن غريه
ً وإن كــان غــري معــني أو معينــا وطــاف يف غــريه قبــل أن يطــوف للنــذر ,يطــوف عــن غــريه

 .)٤() كطواف اإلفاضة, ال جيوز: أصحهام,فوجهان
ًولو طاف يف حج معتقدا أنه يف عمرة  . )٥( أو بالعكس وقع عام هو فيه,ٍ

                                                 
 ). ١٣٩ \٥(البحر  ) ١(
 )..٢٤٢\٢(ي املحتاج , مغن)٤٧٣\٣(,النجم الوهاج ) ١٣\٨(املجموع  ) ٢(
 ).١٦٤\٥(, البحر )٤٥٣ ٤٥٢\٣(األم  ) ٣(
 ., ونقله الشارح خمترصا )١٦٤\٥(البحر  ) ٤(
 ). ٣٦٤\٢(, روضة الطالبني )١٦٤\٥(البحر  ) ٥(

طواف القدوم 
 خاص بمن

  دخل مكة 

 قبل الوقوف
 
 
 
 
 

 ب//١٠٣

من كان عليه 
طواف إفاضة 

 ريهفنوى غ
 

 من نذر ان يطوف

 لو طاف يف 

ًحج معتقدا ٍ 

  أنه يف عمرة
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 . )ٍسك ال لنومن قصد مكة: (قال
  .)١(ٍكتاجر أو زائر ٍأو رسول أو مكي ٍسافر, ثم عاد

ٍاستحب له أن حيرم بحج أو عمرة( ٍ(  
  وعىل هذا تركه مكروه قاله, )٣( وبه قال ابن عمر ,)٢(كتحية املسجد

 .)٤( املتويل

ّ إال أن يتكرر دخوله كحطاب وصي,ٍويف قول جيب: (قال  ).ٍادٍ
أمـا مـن تكـرر دخولـه فـال جيـب .)٦(ِإلطباق الناس عليه, )٥( وحيكى ذلك عن ابن عباس

والربيـد الـذي يتكـرر ).٩(ٍيلزمه اإلحرام يف كل سنة مـرة:  وقيل,)٨(قوالن: وقيل, )٧(عليه
وحيـث قلنـا .)١٠( إن أوجبنـا عـىل احلطـاب أوجبنـا عليـه وإال فوجهـان,دخوله للرسـائل

فأهـل  . ً وال عبـدا,ً وال خائفـا,ً ال مقـاتال,بالوجوب فذلك إذا قصدها من خارج  احلـرم 
 .)١١( ال إحرام عليهم بال خالفاحلرم 

                                                 
 ). ٢٧٧\٣(هناية املحتاج  ) ١(
 ). ٢٢٧\٣(, هناية املحتاج )٢٤٢\٢(مغني املحتاج  ) ٢(
 ) ١٣٥٢٤)(٢٠٣\٣( رخص أن يدخل مكة بغري إحرام ابن أيب شيبة, كتاب احلج, من ) ٣(
 ).١١ ١٠\٧(,املجموع )٣٨٨\٣(,العزيز )١٥\٤(, البيان )٤٠٥\٢(التتمة  ) ٤(
 ).١٣٥١٥)(٢٠٢\٣(البيهقي, كتاب احلج, ابن أيب شيبة, كتاب احلج, من كره أن يدخل مكة بغري إحرام  ) ٥(
 ).٤٧٣\٣(, النجم الوهاج )٣٥٦\٢(ني , روضة الطالب) ٣٨٨\٣(, العزيز ٢٥٢التلخيص ص ) ٦(
, هنايــة )٤٧٣\٣(, الــنجم الوهــاج ) ١١ ١٠ \٧(, املجمــوع )٣٨٨\٣(, العزيــز )٤٠٥\٢(, التتمــة ٢٥٢التلخــيص ص ) ٧(

 ).٢٧٧\٣(املحتاج 
 ).٤٧٣\٣(, النجم الوهاج ) ١١, ١٠\٧(, املجموع )٣٨٨\٣(العزيز  ) ٨(
 ).٤٧٣\٣(, النجم الوهاج ) ١٠,١١\٧(جموع , وذكر أنه وجه ضعيف امل)٣٨٨\٣(العزيز  ) ٩(
 ).١١\٧(املجموع  ) ١٠(
, هنايــة املحتــاج )٢٤٢\٢(,مغنــي املحتــاج )٤٧٣\٣(, الــنجم الوهــاج )٣٥٦\٢(, روضــة الطــالبني )٣٨٨\٣(العزيــز  ) ١١(
)٢٧٧\٣.( 

 من دخل مكة 

هل جيب عليه 
 اإلحرام ?
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ٍ أو خائفـا مـن ظـامل, أو غريمهـا,ٍ أو قـاطع طريـق,ٍومن دخلها لقتال باغ ٍ أو غـريم حيبـسه ,ً
 ويف كتـاب ).١(ٍمل يلزمـه اإلحـرام بـال خـالف ٍوهو معرس ال يمكنـه الظهـور ألداء النـسك

 .)٢(النكاح وجه أنه ال جيوز القتال فيها 
 .)٣(ً الدخول حمرما فهو كحر إن أذن له سيده يف: وقيل,والعبد ال إحرام عليه

وطريقـه أن . )٤(جيـب القـضاء:  فقيـل,ٍ فدخل غـري حمـرم,وإذا اجتمعت رشوط الوجوب
ٌ أنـه حتيـة للبقعـة فـال تقـىض :أصـحهام,  واملـذهب ال قـضاء لعلتـني,ًخيرج ثم يعود حمرمـا

 .كتحية املسجد
ــ: والثــاين ـــّ,)٥(ًداًأنــه ال يمكــن القــضاء; ألن الــدخول الثــاين يقتــيض إحرامــا جدي رع وفـ

 ثـم صـار مـنهم , عىل هذه العلة أنه لو مل يكن ممن يتكـرر دخولـه)٦( )التلخيص(صاحب 
 بـالوجوب فرتكـه :وحيـث قلنـا. )٧( وربام نقل عنه أنه يوجب أن جيعل نفـسه مـنهم,قىض

ٍومل حيرم أصال عىص وال دم عليه; ألن الدم خللـل يف النـسك  وهـو , كـذا جزمـوا بـه هنـا,ً
 .)٨(ته عند الكالم يف جماوزة امليقاتيؤيد ما قدم

 ,إال عـن بعـض الـشارحنيومل ينقله الرافعي , )٩( بال خالفكدخول مكةودخول  احلرم 
                                                 

 ).٢٧٧\٣(, هناية املحتاج )٢٤٣\٢(,مغني املحتاج ) ١١\٧(املجموع  ) ١(
وهـذا : (قـال ,)حتى لو حتصن مجاعة مـن الكفـار فيهـا مل جيـز لنـا قتـاهلم فيهـا: (, وذكرأن القفال قال)٢٨٦ \٧(املجموع  ) ٢(

 ).الذى قاله القفال غلط نبهت عليه لئال يغرت به
 ).١١\٧(, املجموع )٣٥٦\٢(, روضة الطالبني )٣٨٩\٣(العزيز  ) ٣(
 ).١١\٧(, املجموع )٣٥٦\٢(, روضة الطالبني ) ٣٨٩\٣(العزيز  ) ٤(
 ).١١\٧(, املجموع )٣٥٦\٢(, روضة الطالبني ) ٣٨٩\٣(العزيز  ) ٥(
هــ وهـذا الكتـاب مطبـوع, ٣٣٥التلخيص أليب العباس أمحد بن أيب أمحد بن يعقوب الطربي املعـروف بـابن القـاص, ت ) ٦(

 .وتفصيله يف املراجع, يذكر مذهب الشافعي ثم يذكر خالف احلنفية 
 ).٣٥٧\٢(, روضة الطالبني )٣٨٩\٣( العزيز ٢٥٣التلخيص ص ) ٧(
 ).١٢\٧(, املجموع )٣٥٧\٢(, روضة الطالبني ) ٣٨٩\٣(العزيز  ) ٨(
 ).٣٥٧\٢(, روضة الطالبني )٣٨٩\٣(العزيز  ) ٩(

  

  

  

 

هل جيب القضاء عىل
 من دخل غريحمرم?
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كأنــه أراد (:  قــال املــصنف, )١()ٍ خترجيــه عــىل خــالف ســبق يف نظــائره ال يبعــد(:  قــالثــم
 ومل يـرتض ,عىل الصحيح وكذا يف  احلرم ,بنظائره الصالة يف وقت النهي فإهنا تباح بمكة

 .)٢()لهم هبااملصنف ذلك جلزم األصحاب ك
 ويدخل فيه إحرام الدخول , اعرتض عىل العلة الثانية بأنه ينبغي أن جيب القضاء:فــرع
بأن   وأجاب البغوي ,ً كام إذا دخل حمرما بحجة اإلسالم يدخل فيه إحرام الدخول,الثاين

ففهمنا , حد كمن أهل بحجتنيٍاإلحرام الواحد ال جيوز أن يقع عن واجبني من جنس وا
 , أن من مل حيج جيري فيه اخلالف يف وجوب اإلحرام لدخول مكة//ِمن هذا االعرتاض

 .)٣(لكنه إذا أحرم يقع عن فرضه ويندرج فيه إحرام الدخول
, )٤(باحلج يف كل سنةِمن فروض الكفايات إحياء  الكعبة : قال األصحاب : فــرع

ً أن كل من تلبس بفرض الكفاية يقع فرضا :والقاعدة املقررة يف صالة اجلنازة وغريها
وال يتصور اإلعادة هاهنا فاستنبطت من هذا أن من  ,)٥(ًوإن سبقه غريه ما مل يكن معادا

ًحج حجة اإلسالم ثم حج بعد ذلك مهام حج متطوعا ً يقع فرض كفاية ويثاب عليه 
ٍ وحينئذ إذا أطلقنا حج التطوع فإنام نريد به أنه , ال ثواب التطوع,ثواب فرض الكفاية
ن العمرة وغريها تقوم مقام إ(: افعي وال ينحي من هذا قول الر, )٦(ًليس بواجب عينا

                                                 
 ).١٢\٧(, املجموع )٣٥٧\٢(, روضة الطالبني ) ٣٨٩\٣(العزيز  ) ١(
 ).١٢\٧(املجموع  ) ٢(
 ).١٤\٧(املجموع  ) ٣(
 ).٢٠٧\٢(, مغني املحتاج)٢٩٥\٩(,النجم الوهاج )٢٨٦\٧(, املجموع )٣٥٣\١١(العزيز  ) ٤(
 ).٤٤\١(قواعد األحكام  ) ٥(
 ).٣٥٣\١١(العزيز  ) ٦(
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من فروض 
الكفايات إحياء 
 الكعبة كل سنة
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ً ألنه إن صح يكون واجبا خمريا;)١( )احلج ً والواجب املخري متى فعل خصلة منه وقعت ,ً
 .)٣( وإطالق كالم األصحاب خيالف ما قاله الرافعي ,)٢(ًفرضا
 أو , فإن محلنا النذر عىل الواجب لزمه حج, لزمه عىل املذهب نذر دخول مكة:فــرع
 وإال فهو ,ٌ فإذا أتاه لزمه حج أو عمرة,ً فإن قلنا دخوهلا يقتيض إحراما وإال,عمرة

 وهو مذكور يف , وفيام يلزم معه, ففيه القوالن يف لزوم إتيانهقىصألا وكمسجد املدينة
 . واهللا أعلم. )٤(النذر

                                                 
 ).٣٥٣\١(العزيز  ) ١(
 ).٢٩٥\٩(, النجم الوهاج )٨٥\١(,اإلهباج رشح املنهاج )١٦٤\١(روضة الناظر  ) ٢(
 ).٤٩\٨(,هناية املحتاج )١٢\٦(ج ,مغني املحتا)٧٦\١(اإلحكام يف أصول األحكام  ) ٣(
 ).٥٨٧\٢(, روضة الطالبني )٢٩\١٠(, رشح السنة )٤٩٨\٤(, البيان )٤٧٣\١(, حلية العلامء ٨٥التنبيه ص ) ٤(

 من نذر دخول 
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 ).للطواف بأنواعه واجبات وسنن: فصل: (قال
 , والطـواف املتطـوع بـه, وطـواف الـوداع, وطواف اإلفاضة,أراد بأنواعه طواف القدوم

ن الوضوء واستقبال القبلة والقراءة واجبات يف صالة إ :وإطالق الواجبات فيه كام نقول
 وجتـرب , أنـه يـصح طـواف الـوداع بـال طهـارة)٢(وعن أيب يعقـوب األبيـوردي ,) ١(النافلة

 . )٣(ٌ وهو وجه باطل,الطهارة بالدم

 ).رت العورةأما الواجب فيشرتط فيه س: ( قال
صـىل اهللا رسـول اهللا يف احلجة التي أمـره بعثني أبو بكر الصديق :  قال,ملا روى أبو هريرة 

 ال حيـج بعـد " ٍ عليها قبل حجة الوداع يف رهط يؤذنون يف الناس يـوم النحـرعليه وسلم 
ٌفلو انكشف جزء من , )٤( ومسلمرواه البخاري  " عريان العام مرشك وال يطوف بالبيت

 .)٥( مل يصح,ٌعورته أو شعرة من رأس املرأة احلرة أو ظفر رجلها
 .)٦()اجلديد( ولو طاف البس املخيط فكالصالة يف 

 ).وطهارة احلدث: ( قال
ً فعله يف احلـج يكـون واجبـا إال مـا خـصه  واألصل أن كل ما,ملا قدمنا أنه توضأ ثم طاف

                                                 
 ).٤٧٤\٣(,النجم الوهاج )١٧\٨(املجموع  ) ١(
ويني تفقه عليه من تصانيفه إن الشيخ أبا حممد اجل: يوسف بن حممد أبو يعقوب األبيوردي صنف التصانيف السائرة قيل ) ٢(

طبقـات ) ٤٠) (٤٠\١(هـ طبقـات اإلسـنوي ٤٠٠, تفزع إليه الفقهاء وتتنافس فيه العلامء ت حدود )املسائل يف الفقه: (كتاب
 ). ٢٠٣\١(ابن قايض شهبة 

 ).٤٧٦\٣(,النجم الوهاج )١٧\٨(املجموع  ) ٣(
, )١٦٨\٨(الفـتح) ٤٦٥٦(......)ه إىل الناس يـوم احلـج األكـربوأذان من اهللا ورسول(: البخاري , كتاب التفسري, باب  ) ٤(

 ).٥٦٨(ص)٣٢٨٧(ومسلم , كتاب احلج , باب ال حيج بعد العام مرشك 
 ).٤٧٥\٣(,النجم الوهاج )٩١٦\٣(, هداية السالك )١٥\١٨(,املجموع )٤٦٦\٢(التتمة  ) ٥(
 ).١٦٤\٥(البحر ) ٦(
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 ,)٢( رواه مـسلم " لتأخـذوا عنـي مناسـككم " : صىل اهللا عليه وسلم ولقوله , )١(الدليل
 " : حني حاضت لعائشةصىل اهللا عليه وسلم خصوص هذه املسألة قوله ومن الدليل يف 

) ٣( ومـسلمرواه البخـاري  " حتـى تغتـسيل اصنعي ما يصنع احلاج غري أال تطويف بالبيـت

: ابـن عبـاس ولقول  ,)٤( ولو كان النهي ألجل املسجد لقال حتى ينقطع الدم,هبذا اللفظ
وقد ,) ٦(ٌ ومل خيالفه أحد من الصحابة , )٥( )صالة إال أنكم تتكلمون فيهالطواف  بالبيت (

ٍورد مرفوعا من طريق ضعيف  أن الطهـارة ,) ٩(ورواية عن أمحـد ,) ٨( وعن أيب حنيفة, )٧(ً
ٍواجبة وليست برشط وجتب اإلعادة ما مل يفارق مكة  إن طاف  ه دم شاةأ أجز فإن فارقها,ٌ

أهنـا ِ وعـن بعـض أصـحاب أيب حنيفـة , إن كـان مـع اجلنابـة أو احلـيض ٌمع احلدث وبدنة

                                                 
ــامء )١٥٥\٥(البحــر  ) ١( ــة العل ــان , )٤٣٧\١(, حلي ــسلم )٢٧٣\٤(البي ــاج رشح صــحيح م ــاري ) ٢٢٠\٨(,املنه ــتح الب ف
وقد أمجعـت األئمـة عـىل أنـه يـرشع الوضـوء للطـواف , ولكـن اختلفـوا يف أنـه ): ٢٢٠\٨( , قال النووي يف املنهاج)٥٨١\٣(

 .هو رشط لصحة الطواف: واجب ورشط لصحته أم ال ? فقال مالك والشافعي وأمحد واجلمهور 
 لتأخـذوا عنـي "ًب احلج, باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكبا, وبيان قوله صىل اهللا عليـه وسـلم  مسلم, كتا ) ٢(

 ٥٥٨, ص )١٢٩٧ ("مناسككم 
, ومـسلم,كتاب احلـج, بـاب )٥٨٨\٣)(١٦٥٠(تقيض احلائض املناسك كلهـا إال الطـواف :البخاري, كتاب احلج , باب )٣(

 ., بغري هذا اللفظ)١٤٧\٨(صحيح مسلم املنهاج رشح . بيان وجوه اإلحرام 
 ).٤٧٦\٣(النجم الوهاج  ) ٤(
, ويف معرفة السنن واآلثار, كتاب احلج , باب إقـالل )١٤٢\٥)(٩٣٠٥(البيهقي, كتاب احلج, باب الطواف عىل طهارة  ) ٥(

 ).٦٨\٤)(٢٩٥٦(الكالم يف الطواف 
 ).٢٢٠\٨( املنهاج رشح صحيح مسلم ) ٦(
وال نعرفــه مرفوعــا إال مــن : ( , وقــال )٢٣٤(ص) ٩٦٠( احلــج , بــاب ماجــاء يف الكــالم يف الطــواف الرتمــذي , كتــاب ) ٧(

ولكن رفعه ضعيف والصحيح عند احلفاظ أنه موقوف عىل ابن عبـاس, وحتـصل : (, وقال النووي)حديث عطاء بن السائب 
ِبه الداللة مع أنه موقوف; ألنه قول لصحايب انترش, وإذا انترش قول الصح ِ ّايب بـال خمالفـة كـان حجـة عـىل الـصحيحِ ِ املنهـاج ). ِ

 ).٢٢٠\٨(رشح صحيح مسلم
 .١٠٣,إرشاد الساري ص )٤٣٧\١(,املسالك يف املناسك )٣٨\٤( املبسوط ٢٦٤رشح اجلامع الصغري ص ) ٨(
 .)٤٣٢\٢(, املمتع رشح املقنع )٢٢٣\٥(,املغني )٢٨٢\١(املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني  ) ٩(
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 .)١(ليست بواجبة 
  يلزمه إعادة الطواف? هل, لعدم املاء ثم وجده// طاف الرجل أو املرأة بالتيمم:فــرع

ال كام إذا طافت للوداع بعد انقطاع :  والثاين,نعم كالصالة:  أحدمها,)البحر(وجهان يف 
 فلو كان , وإن أو جبناه برتك طواف الوداع,ٌال يلزمها دم ثم فارقت  مكة ,دمها بالتيمم

 .)٢(ذلك الطواف غري حمسوب لوجب الدم

 ).والنجس: (قال
ًٍ  وقد أطلق األصحاب أنه لو القى نجاسة غـري , وبقول ابن عباس ,بالقياس عىل احلدث

ًمعفو عنها ببدنه أو ثوبه أو مشى عليها عمدا :  قال الرافعـي ,)٣(ً أو سهوا مل يصح طوافه ,ِ
) ٤()ٌ تـشبيه ال بـأس بـه وهـوٌومل أر لألئمة تشبيه مكان الطـواف بـالطريق يف حـق املتنفـل(

 ,ٍهـا وهـو مـاشئإن صح هذا التشبيه فمقتضاه أنه إذا كانت النجاسة كثـرية ووط(: ُقلت,
ٌ وهــو خمــالف ,ب قليلـة كانــت أو كثـرية ال تبطــل الطـواف عــىل املـذه,الدابــةبأو أوطأهـا 

ــه رخــصة عظيمــة ــإن موضــع الطــواف قــد عمــت البلــوى ,ٌإلطــالق األصــحاب لكن  ف
ٌ وقد اختار مجاعـة مـن أصـحابنا املتـأخرين املحققـني ,بالنجاسة فيه من جهة الطري وغريه

 ومازال حمل ,يعفى عام يشق االحرتاز عنه منها: وينبغي أن يقال,) ٥()املطلعني العفو عنها
 .)٦( ومل يمتنع أحد من الطواف لذلك,الطواف عىل هذا

                                                 
 .١٠٣, إرشاد الساري ص )٤٣٧\١(, املسالك يف املناسك)٣٨\٤(املبسوط  ) ١(
 .١٠٨, ومل أقف عليه يف البحر ال يف كتاب احلج وال التيمم, شفاء الغليل ل)٤٧٦\٣(, النجم الوهاج)٥٨٧\١(احلاوي ) ٢(
 ).٤٧٦\٣(, النجم الوهاج)٩١٦\٣(, هداية السالك )١٥\١٨(املجموع  ) ٣(
 ).٣٩٠\٣(العزيز  ) ٤(
 ).٤٧٦\٣(, النجم الوهاج)٩١٦\٣(هداية السالك  ) ٥(
 ).٤٧٦\٣(, النجم الوهاج)٩١٦\٣(, هداية السالك )١٥\١٨(, املجموع )٥٨٧\١(احلاوي ) ٦(
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طاف لعدم املاء ثم 
 وجده

  
 من رشوط ا

لطواف إزالة 
 النجس
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 ).ىفلو أحدث فيه توضأ وبن: (قال

  .)١(وحيتمل فيه ماال حيتمل يف الصالة

 ).ٍويف قول يستأنف(
 وهــذا إذا قــرص ,نــاءٌ فــإن ســبقه احلــدث فخــالف مرتــب وأوىل بالب,والقــوالن يف العامــد

 وحيث ال نوجب , كام سيأيت أن املواالة ال جتب)٢( فإن طال فكذلك عىل األصح,الفصل
ابتـدأ بالطوفـة التـي  فإن كـان حدثـه عنـد  احلجـر األسـود ى حيث بن نستحبه,االستئناف

 )احلـاوي(فوجهان يف  فه قبل انتهائه إىل  احلجر ا وإن كان يف بعض طو,تليها من  احلجر 
 ,حــادهآألن التفريــق بــني أعــداد الطــواف ال بــني أبعــاض ;يــستأنفها مــن أوهلــا : أحــدمها

ٍوافـــه حلاجـــة حكـــم  وحكـــم اخلـــارج مـــن ط,نـــي عـــىل مـــا مـــىض منهـــاب ي:وأصـــحهام
  .قاله املاوردي ,)٣(املحدث

ً قريبا كـان أو ,نف الوضوء والطوافأعىل أنه إذا عاد استواخلارج باإلغامء نص الشافعي 
 البنـاء بخـالف فزال بـه حكـم والفرق بينه وبني احلدث زوال التكليف باإلغامء, )٤(ًبعيدا

لوطــاف بعــض طوافــه ثــم أغمــي عليــه قبــل إكاملــه ( ): األم(يف  قــال الــشافعي ,احلــدث
 أو ,ٍ أوعـارض مـا كـان,ٍ أوجنـون,ٍفيطيف به مابقي عليه من الطواف اليعقلـه مـن إغـامء

هـذا )٥()يف الـسبع كلـهًابتديء به يف الطواف مغلوبا عىل عقله مل جيزيه حتـى يكـون يعقلـه 
 وإن كـان املـراد , إن كان املراد أنه الجيزي عن الفـرض فظـاهر:يقال  وقد,لفظ الشافعي 

                                                 
 ).٤٧٧\٣(النجم الوهاج ) ١(
 ).٤٧٧\٣(النجم الوهاج ) ٢(
 ).٥٩٥\١(احلاوي  ) ٣(
 ).٤٧٧\٣(النجم الوهاج ) ٤(
 ).٤٥٣\٣(األم  ) ٥(
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إذا طرأ اجلنون فهـل للـويل   أما,اليصح فاملجنون للويل أن يطوف به إذا كان قد أحرم عنه
 وسـنتعرض لـذلك يف , فيه نظر?لفرضن الجيزيه عن حجة اا وإن ك,أن يكمل عنه احلج

 أوبينه وبني والوقـوف وكـان ,ختلل اجلنون بني اإلحرام والطواف  أما إذا,الوقوف بعرفة
وممـن رصح ,  بل يصح حجه ويقع عن حجـة اإلسـالم ,يرضن الًعاقال حال فعل األركا

 .) ١(//باملسألة املتويل

  ).عن يسارهوأن جيعل  البيت (:قال 

 ,مل يصحإىل  الركن اليامين من  احلجر األسود  عن يمينه ومرجعل  البيت  ولو,ألنه املأثور
 , البـاب فوجهـان جعله عن يمينـه ومـشى قهقـرى نحـو  أو,ًاستقبله بوجهه معرتضا ولو

والقيـاس (: ل الرافعـي قـا, )٢(بالـصحة مـع الكراهـةوجزم الرويـاين  ,يصح  ال:أصحهام
ًمعرتضا مستدبرا جريان هذا اخلالف فيام لو مر ن إ و,إنه النص فيه (:قال الروياين  , )٣() ً

يــصح يف هــذه  اب القطــع بأنــه الإن الــصو (:وقــال املــصنف,)٤()  جيزيــه:واأصــحابنا قــال
عـن يـساره  ويستثنى من وجـوب كـون  البيـت ,)٥() به ورد الرشع  ألنه منابذ ملاة;الصور

ويقف عىل جانب  ت فإنه يف الطوفة األوىل يستحب أن يستقبل  البيحماذاة  احلجر األسود 
عـن يمينـه ويـصري الذي إىل جهة الركن اليامين بحيث يصري مجيـع  احلجـر احلجر األسود 

ًمـارا إىل جهـة يمينـه حتـى ثـم يمـيش مـستقبل  احلجـر , طرف  احلجر  منكبه األيمن عند
فعل هذا من األول وترك   ولو,جاوزه انفتل وجعل يساره إىل  البيت  فإذا, جياوز  احلجر 

قال ,هـذا إالمـع اسـتقبال  البيـت  مـن الطـواف جيـوز وليس بـيشء,جـازاستقبال  احلجر 
                                                 

 ).٤٢٩\١(التتمة  ) ١(
 ).١٦٣\٥(البحر  ) ٢(
 ).٣٩٢\٣(العزيز  ) ٣(
 ).١٦٣\٥(البحر  ) ٤(
 ).٢٤٤\٢(, مغني املحتاج )٣٠\٨(املجموع  ) ٥(
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 املـستحب عنـد االستقبالغري  و وه االستقبالٌومل يذكر مجاعة من أصحابنا هذا(املصنف 
 .)١() ٌ وسنة مستقله, الخالف فيه, فإن ذلك مستحب,قبل ابتداء الطوافلقاء  احلجر 

 ).ًحماذيا له يف مروره بجميع بدنه ًمبتدئا باحلجر األسود(:قال
 .)٢( وشبهه القايض أبوالطيب بتكبرية اإلحرام يف الصالة ,خالف ٌرشط بال اهذ

 وصـورة ذلـك أن فيـصح,أن حيـاذي مجيـع بدنـه مجيـع  احلجـر :ها احدإٌوللمحاذاة صور 
الذي بني الركنني ثم يميش تلقاء شقه  البيت  ًمستقبال جدارمينه عىل يمني  احلجر جيعل ي

ثم يطـوف ويـساره إىل  احلجـر مني  احلجر جيعل يساره عىل ي  أو,األيمن مستقبل  احلجر 
ٍ ويف هذين املثـالني مـن كـل جـزء مـن بدنـه عـىل كـل جـزء مـن  ,واألول أفضل كام قدمناه ٍ

 .)٣( احلجر 
بعضه وباقي بدنه إىل جهة  البـاب  أوأن حياذي ببعض البدن مجيع  احلجر : هالثاني الصورة

 .)٤( حتسب: والقديم,حتسب تلك الطوفه  ال: فاجلديد,
كـام  (: قـال العراقيـون,ً فيصح أيضا,أن حياذي بجميع بدنه بعض  احلجر :الصورة الثالثه

ًوصوروا ذلك بأن يكون الشخص نحيفـا ,) ةيستقبل يف الصالة بجميع بدنه بعض الكعب
 ويف كـالم ,)٥(حيث تصدق املحـاذاةيقف من بعد ب  أو,ٌخيرج منه يشء إىل جهة  امللتزم  ال

إنـه عـىل  (:وقـال ة ورصح بـه ابـن الرفعـة,ٍثبات خالف يف هذه الصورإيقتيض  ماالغزايل 
 وزاد فقـال فـيام إذا ,)٦()مجيـع احلجـر  ٍزء ألنـه مل حيـاذ بكـل جـة,اخلالف يف الصورة الثاني

                                                 
 .١١٠, شفاء الغليل ل)٢٤٤\٢(, مغني املحتاج )٤٧٧\٣(,النجم الوهاج )٣٠\٨(املجموع  ) ١(
 ).٤٧٧\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 ).٢٤٤\٢(, مغني املحتاج )٤٧٨\٣(جم الوهاج ,الن)٢٨٣\٤(البيان  ) ٣(
 ).٤٧٨\٣(,النجم الوهاج )٢٨٣\٤(البيان  ) ٤(
 ).٤٧٨\٣(,النجم الوهاج )٢٨٣\٤(,البيان )٣٥\٨(املجموع  ) ٥(
 .١٠٩شفاء الغليل ل ) ٦(

  

  
من رشوط الطواف 

البداءة باحلجر 
 األسود
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ج ّنه خيـرأ(: من جهة الركن اليامين وبباقيه احلجر حاذى ببعض شقه األيرس بعض  البيت 
 ألن إطـالق كـالم ; وهذا مـردود, )الف فيام إذا حاذى ببعض بدنه بعض احلجر عىل اخل

 ,ٌ وهي حاصلة بالبـداءة مـن بعـضه,األصحاب بخالفه; وألن الرشط البداءة من  احلجر 
 اليشء من الركن ببدنه //حاذى  وإذا (: عىل خالفه فإنه قال ) األم(يفبل نص الشافعي 

 .)١()كله اعتد بذلك الطواف
ًأنـه نـزل مـن اجلنـة أشـد بياضـا مـن اللـبن فـسودته  وصح ,كثريةوفضائل  احلجر األسود 

 . )إذا كان هذا فعل اخلطايا يف احلجارة فكيف القلوب(: قال بعضهم )٢( خطايا بني آدم 
 ). سبحتمل  فلو بدأ بغري  احلجر :(قال
 , )٣(حاذاه ببعضه عـىل اجلديـد  وكذلك لو,خالف بال ما فعله حتى ينتهي إىل  احلجر :أي
 .سبق  كام
 ).فإذا انتهى إليه ابتدأ منه: (قال

 وحكـى , إذا مل تصح الطوفة األوىل فاجلمهور عىل صحة ما بعـدها إذا انتهـى إىل  احلجـر 
 وجيب عليه استئناف حمـاذاة  ,ال يصح: والثاين , هذا:وجهني أصحهامالقايض أبو الطيب 

هـذا ولـك أن تـستنكر , إذا فسدت تكبرية اإلحرام فسد ما بعدها  كام,بجميع بدنهاحلجر 
ٌ فإن املحاذاة حاصلة فيام بعدها إال أن يكون صاحب هذا احلكـم يـشرتط ,احلكم وتعليله

 يـصح ,)ابتـدأ منـه(:  وقول املـصنف, فيميش ما ذكره,النية يف الطواف واقرتاهنا باملحاذاة
بتــداء ا ويــصح محلــه عــىل , باملحــاذاة منــه فــال ينــايف الوجــه املــذكورئمحلــه عــىل أنــه يبتــد

                                                 
 .١١١, شفاء الغليل ل)٤٥٥\٣(األم  ) ١(
حـسن صـحيح , : وقال . ٢١٦ص ) ٨٧٧(د والركن واملقام الرتمذي , كتاب احلج , باب ما جاء يف فضل احلجر األسو ) ٢(

وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق ولكنه اختلط , وجرير ممن سـمع منـه بعـد اختالطـه , ): (٥٤٠\٣(وقال احلافظ يف الفتح 
 "ظـه وقد وراه النسائي من طريق محاد بن سـلمة عـن عطـاء خمتـرصا ولف. لكن له طريق آخر يف صحيح ابن خزيمة فيقوى هبا 

 ) .ومحاد ممن سمع من عطاء قبل االختالط . "احلجر األسود من اجلنة 
 ).٤٧٩\٣(النجم الوهاج  ) ٣(
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فضائل احلجر 
 األسود

 

 

 

 لو بدأ بغري 

 احلجر
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فاملراد به موضـعه مـن الـركن حتـى  وكل ما ذكرناه يف  احلجر , وهو مرادهاالحتساب منه
 .) ١( قاله القايض أبو الطيب , وجبت حماذاة الركن,والعياذ باهللالو نحي  احلجر 

دخــل يف إحــدى فتحتــي   تــه أوامـس اجلــدار يف مواز عــىل الــشاذروان أو مــشى ولــو(: قـال
 )وخرج من األخرى مل يصح طوفهاحلجر 

لة األوىل والثانيـة أيف املـس  وهـو,)٢(  البيـتً ألن الرشط أن يكون مجيـع بدنـه خارجـا مـن 
ويقـف ًكـان يـضع رجلـه أحيانـا عـىل  الـشاذروان   كـام لـو, بعـضهة ويف الثانيـ,داخل كله
بعـده مـن   ويفـسد مـا,ملا ذكرناه ;)٣( فيفسد ذلك القدر,باالتفاقيصح   فإنه ال,باألخرى
ً وإذا طـاف بعـد ماشـيا عـىل هـذه , ويصح له منها من أوهلا إىل أن فعل ذلـكة,تلك الطوف

 ثـم ,موضع فسادها والواجب أن يكمل الطوفة األوىل من , مل يصح له منها يشءةالصور
ٍ ومن هذا يعلم أن الرتتيب رشط بني األشواط وبني أبعاض كل شوط ,بعدهايأيت  البيت  ٌ

 .كام يف الصالة
 ). ٌويف مسألة املس وجه( : قال

 .)٤(قلناه يبطل بام  و,ألن معظمه خارج
لـه أربعـة أركـان ركنـان  فـاعلم أن  البيـت , ت ذكرناه حيوجك إىل معرفـة هيئـة  البيـ  وما

 يف  واحلجــر األســود, ومهــا مبنيــان عــىل  قواعــد إبــراهيم ,يامنيــان ومهــا يف جهــة اجلنــوب
بكـرس  ( و احلجـر, وركنان شاميان ومها يف جهـة الـشامل وبيـنهام  امليـزاب ,الرشقي منهام

 فلـام بنتـه ,ًالصـقا بـاألرض ولـه بابـان رشقـي وغـريب  يف هذه اجلهه وكـان  البيـت )احلاء
 فرتكوا مـن جهـة  الـركنني ة كامل النفقةقريش مل جيدوا من النذور واهلدايا واألموال الطيب

                                                 
 ).٣٢٧\١(,حاشية البيجوري )٤٧٨\٣(النجم الوهاج  ) ١(
 ).٤٨٠\٣(, النجم الوهاج )٢٩١\١(املهذب  ) ٢(
 ).٢٢\٨(املجموع  ) ٣(
 ).٢٤٥\٢(, مغني املحتاج )٤٨١\٣(النجم الوهاج  ) ٤(
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اخلارج عنـه هـو املـسمى    فالقدر,هبام عن  قواعد إبراهيم  ودخلوابعض  البيت الشاميني 
 فبقي من أسـاس إبـراهيم ةهذه اجله وضيقوا عرض اجلدار من غري)بكرس احلاء (جرِباحل

 وعرضه ,)٢)(١(املسمى  بالشاذروان   فذلك اخلارج هو,يشء خارج عن اجلدار الذي بنوه
 يظهـر  وال,)٤(زير أ  التـ: وسـامه املـزين ,)٣(ثلثـي ذراع مرتفع عن األرض قدر  وهو,ذراع

  عمـل يف هـذا// إنـه: وقيـلاالسـتالم, كأهنم تركوا رفعـه لتهـوين ,عند  احلجر األسود 
اليـوم  أهنـم رفعـوه مـن األرض كـام هـو غـري,ًمفتوحا الباب الرشقي )٥( ]بقواأو[ ,الزمان

 فقـد ,جـر ِأويف  احل فمن طاف يف  الـشاذروان , الباب الغريب وهذه صفتها اليوم وسدوا,
ِوليطوفـوا بالبيـت العتيـق m : تعـاىل لقولـه,فيه  واملعترب الطواف به ال,طاف يف  البيت  َِ َ َّ َْ ْ ْْ َِ ُ َِّl 

 .)٧(عىل سطحه مل يصح أوطاف يف  البيت  وهلذا لو, )٦(
  ٍ بجدار قصري يفة صورة نصف دائرعليه حموط عىل  ) احلاء بكرس ( و احلجر

إن عرضـه مـن جـدار   (:)٩(وقـال األزرقـي ) ٨(الـشامينيفتحتان ملتصقتان بركني  الكعبة 
ي ثلـث ًسبع عرشة ذراعـا وثـامن أصـابع وهـجر ِ احل إىل جدارالذي حتت  امليزاب  ةالكعب

                                                 
ً, وهو بناء لطيف جدا, ملصق )بفتح الراء والذال املعجمة وسكون الراء(هو : وقال ) . ٨٠\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ١(

بحائط الكعبة وارتفاعه عـن األرض يف بعـض املواضـع نحـو شـربين , ويف بعـضها شـرب ونـصف, وعرضـها يف بعـضها نحـو 
 .شربين ونصف , ويف بعضها شرب ونصف

 .٢٤٥, اإليضاح وحاشيته ص)٣٩١\٣(ز العزي ) ٢(
 .٢٤٢اإليضاح وحاشيته ص  ) ٣(
 ).٣٩٤\٣(, العزيز ٩٨خمترص املزين ص ) ٤(
 .وبقوا: يف األصل ) ٥(
 ).٢٩(آية . سورة احلج ) ٦(
 ).٢٢\٨(املجموع  ) ٧(
 ).٨٠\٣(هتذيب األسامء واللغات  ) ٨(
). أخبـار مكـة(ليد, مـؤرخ,جغرايف مـن أهـل مكـة , يـامين األصـل, لـه حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد األزرق,أبو الو ) ٩(
 ).٤٢٩\(, معجم املؤلفني ١٧٩الفهرست ص. هـ٢٥٨ت

  
  
  
  

 هيئة البيت
 
 
 
 
 

 أ//١٠٦

 

 

 

 

 صفة احلجر



  
٣٢٣ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ً ومـن خـارج أربعـون ذراعـا ,ًمن داخله ثـامن وثالثـون ذراعـاجر ِرع تدوير  احلذ و,ذراع
جر ِإىل جدار  احلدار  امليزاب يف عرضه من جالذي قال األزرقي   وهذا)١( )وست أصابع

جـر ِأن  احل : أحـدمها,وألصـحابنا وجهـان )٢([] ,عجيب خيالف املحسوس فـيام أحـسب
والزائـــد لـــيس  مـــن  البيـــت  وأصـــحهام أن بعـــضه املتـــصل بالبيـــت,كلـــه مـــن  البيـــت 

, )٥( مخس:وقيل, )٤(تة أذرع س:فقيلمن  البيت  البعض الذي هو واختلفوا يف قدر,)٣(منه
يف ذلـك اضـطربت الروايـة   وحديث عائشة,)٧(سبع  ست أو: وقيل,)٦( سبع: وقيلأذرع
اقـتحم   ولـو, يف هـذا املقـدار والفتحتـان,باالتفاقمل يصح  طاف يف هذا القدر فلو,)٨(فيه

  فاألصـح أنـه ال,جـر ِ احل طاف عىل جدار زاد عىل سبع أذرع أو وطاف فيامجر ِجدار  احل
مل يطوفوا   والصحابةصىل اهللا عليه وسلم  ألن النبي ;وإن قلنا إنه ليس من  البيت , يصح 
ام ي فـةولـذلك فـرض املـسأل, )١٠()يصح نه الإ (:والرافعي وقال البغوي ,)٩(من ورائـه إال

  وهـو,مل جيـزه جـر ِطاف عىل جـدار  احل  واجلمهور قالوا إذا,جر ِإذا دخل من فتحتي  احل
 ,أن التقدير هبذا الطواف مل يثبت بالقطع  ومما يدل للجمهور,)١١()األم (يفنص الشافعي 

                                                 
 ).٢٢\٨(,املجموع )٤٤٢, ٤٤٠\١(أخبار مكة  ) ١(
 .هنا كلمة غري مفهومة وإسقاطها ال يؤثر يف املعنى ) ٢(
 ).٢٣\٨(املجموع  ) ٣(
 ).٢٣\٨(, املجموع )٢٨٢\٤(هناية املطلب  ) ٤(
 ).٢٣\٨(, املجموع ٢٤٨اإليضاح وحاشيته ص ) ٥(
 ).٢٣\٨(, املجموع ٢٤٩اإليضاح وحاشيته ص ) ٦(
 ).٢٣\٨(, املجموع )٣٩١\٣(العزيز  ) ٧(
 .٢٤٨اإليضاح وحاشيته ص  ) ٨(
 .٢٤٨, اإليضاح وحاشيته ص)٣٩٤\٣(العزيز  ) ٩(
 ).٣٩٤\٣(العزيز  ) ١٠(
, املنهـاج رشح صـحيح )٢٤\٨(, املجمـوع )٣٦١\٢(, روضـة الطـالبني ٢٤٨ه ص , اإليضاح وحاشيت)٤٥٠\٣(األم  ) ١١(

 ).٩١\٩(مسلم 
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 ويف روايـة )سـت (ة يف روايـ,ٌخمتلـف فيـهوهـو  إىل حديث عائشةجر ِناد يف  احلتساالفإن 
أمـن  جـر ِسألت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عن  احل (ة ويف رواي,)١() ٌقريب من سبع(

  طـاف عـىل جـدار  فـإذا, وكل هـذه الروايـات يف الـصحيح)٢()  "نعم" :قالهو? البيت 
 مـن قـول ابـن عبـاس  ويف البخـاري ,)٣(يـصح فال جباداء الوأيكون يف شك من جر ِاحل

 .)٥()٤(   احلطيم والوق ت وال,جر ِ فليطف من وراء  احلمن طاف بالبيت(
ـــرع ــجــر ِمــن صــىل إىل  احل:فـ ــستقبل  الكعب ــ, ةومل ي ــاب اســتقبال القبل ــا يف ب ــه ة ذكرن  أن
نف يف  وقـال املـص, يـشرتط فيهـا اليقـنية والقبلـ,بـالقطع  ألنه ثبت بـالظن ال;)٦(اليصح
والعـن أحـد عرف عـن الـشافعي ُي ال (:الطيب  وقال القايض أبو) إنه األصح (:املناسك

 ,) فيـهةبه اختالف الروايـ وإن سلمنا فسب,نسلمه  فيحتمل أال, يف ذلكٌمن أصحابنا نص
لكن الروايات كلها متفقة عىل اخلمس ففي جواز اسـتقباهلا احـتامل وثبوتـه بخـرب (: قلت

واسـتقبال املـسلمني  بدليل بناء ابـن الـزبري ,الواحد إذا مل حيصل فيه اضطراب اليمنع منه
 .)٧()خرب عائشةًيف ذلك الوقت له استنادا إىل 

 ).ًوأن يطوف سبعا (:قال
لـو اقتـرص عـىل أكثـر : وقـال أبـو حنيفـة , )٨(ًألن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم  طـاف سـبعا

                                                 
 ).٩٥ــ ٩١\٩(املنهاج رشح صحيح مسلم . مسلم,كتاب احلج, باب نقض الكعبة وبنائها  ) ١(
 ).٩٦\٩(املنهاج رشح صحيح مسلم . مسلم,كتاب احلج, باب جدر الكعبة وباهبا ) ٢(
 ).٢٥\٨(, املجموع ٢٤٩اإليضاح وحاشيته ص  ) ٣(
ًسمي حطيام ألن الناس جيتمعون عىل الدعاء فيه , وحيطـم بعـضهم بعـضا, والـدعاء فيـه مـستجاب, وقيـل: احلطيم ) ٤( مـن : ً

 )٨٥\٣(هتذيب األسامء واللغات . حلف هناك آثام إال عجلت عقوبته
 ).١٩١\٧)(٣٨٤٨(البخاري,كتاب املناقب,باب القسامة يف اجلاهلية  ) ٥(
 .٥٣االبتهاج ل)  ٦(
 ).٨٣\٢(مل أقف عىل كالم املصنف وال كالم القايض واملسألة يف البحر  ) ٧(
 ).٢٤٥\٢(, مغني املحتاج )٤٨١\٣(,النجم الوهاج )٢٩٦\١(املهذب  ) ٨(
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 .)١(ًالطواف وأراق عن الباقي دما أجزأه
 ولـو كـان عنـده أنـه أمتهـا فـأخربه ,يف العدد أخـذ باألقـل أو سعى ثم شك // ولو طاف

 ألهنــام ال يفــسدان ; لكــن يــستحب,ٍبقــاء يشء مل يلزمــه اإلتيــان بــه عــنٌعــدل أو عــدالن 
 .)٢(بالزيادة بخالف الصالة

 ,مل الطـوافًإذا حاذى شيئا من الركن يف السابع فقد أك(: )األم (يف قال الشافعي :فــرع
 ,)٣() وإن اسـتقبله فلـم يكمـل ذلـك الطـواف,ًوإن قطعه قبل أن حياذي شيئا من  الـركن 

أولـه يف شرتط تـط يف آخر الطواف كـام رتتنبيه جيد عىل أن املحاذاة تشوهذا من الشافعي 
ًزء املحاذي لـه يف اآلخـر أواجلـزء الـذي يف األول أومتقـدما إىل جهـة  والبد أن يكون اجل,

ولعـل ,بـالطواف وزيـادة ذلـك اجلـزء املحـاذي  وبذلك حيصل اسـتيعاب  البيـت ,الباب 
 . الوجهٍلذلك كإجياب غسل جزء من الرأس معإجياب الشافعي 

 
 
  ). ملاسبق,داخل  املسجد  (:قال 

 كالـسقاية والـسواري والبيتبأس باحلائل فيه بني  الطائف   وال,جيوز خارج  مكة  ال كام
 , وعـىل سـطوحه,بابه من داخلـه وأروقته وعند وجيوز يف أخريات  املسجد ,وبناء  زمزم 

أعـىل قـال القـايض  فـإن جعـل سـقف  املـسجد ,ًرفـع بنـاء كـام هـو اليـومأإذا كان  البيـت 
ونقـل الرافعـي , ) ةارتفاعه عىل الكعبمع أن يصيل عىل  أيب قبيس  جيوز كام جيوز (:حسني

                                                 
 ., ومل يذكر الدم ٩٨, إرشاد الساري ص)٦٥١\١(املسالك يف املناسك  ) ١(
 ).٢٤٥\٢(,مغني املحتاج ١١٥,شفاء الغليل ل٢٤٠إليضاح وحاشيته ص, ا)١٦٣\٥(, البحر )٤٥٦ ٤٥٥\٣(األم  ) ٢(
 ).٤٢٦\٣(األم  ) ٣(
 
 

 

من رشوط الطواف 
أن يكون داخل 

 املسجد
 



  
٣٢٦ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 لو صح قوله لزم منه أن يقال لـو(:  وقال,ثم أنكره,) جيوز أنه ال (): ةالعد(عن صاحب 
وقـد ) بعيـد وهو, مل يـصح الطـواف حـول عرصـتها,باهللا تعـاىل  والعياذ,اهندمت  الكعبة 

 فاملقـصود يف ,قا بينه وبني الصالةّ فر,والروياين إىل ذلك املاوردي ) ةالعد(سبق صاحب 
عـال مل  واملقصود يف الطـواف نفـس بنائهـا فـإذا ً عال كان مستقبال فإذا,الصالة جهة بنائها

 .)٢(املختار  وهذا هو,)١(ًيكن طائفا به
 وهو اليوم أوسـع ممـا كـان يف زمـن النبـي صـىل اهللا عليـه ,وسع املسجد اتسع املطاف ولو

ًلمـسجد جـدارا قـصريال  وا ختذ أول من زاد فيه عمر بن اخلطاب ة,وسلم بزيادات كثري ً, 
 ثـم وسـعه ,وهو أول من ا ختذله األروقـة,  ثم وسعه عثامن ًا, له جدار أول من ا ختذ وهو

بنـاؤه إىل  وعليـه اسـتقر, )٥( ثـم املهـدي,)٤( ثـم املنـصور,)٣( ثم وسـعه الوليـد,ابن الزبري 
 .)٦(وقتنا
 فـإن كـان الـذي دخـل ,ثم دخل من آخرمن باب من أبواب  املسجد خرج  الطائف  ولو

اف ورجـع يف  ألنـه أتـى عـىل الطـو; اعتـد بـذلك الطـواف,منه يأيت عىل الـذي خـرج منـه

                                                 
, مغنـي )٤٨٣\٣(, الـنجم الوهـاج )٩٣٦\٣(, هدايـة الـسالك )٣٩٥\٣(, العزيـز )١٥٥\٥(, البحـر )٥٩٩\١(احلاوي ) ١(

 ., وقد نقل اإلمجاع عىل عدم صحة الطواف خارج املسجد)٢٤٦\٢(املحتاج
 .٢٣٩ وحاشيته صاإليضاح ) ٢(
الوليد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم, أبو العبـاس األمـوي, بويـع لـه باخلالفـة بعـد أبيـه, فتحـت يف عهـده كثـري مـن  ) ٣(

البدايـة والنهايـة . هــ٩٦اهللا عليـه وسـلم , تالنبي صىل  ًاألمصار, كان يلحن الكالم, وكان كريام, بنى اجلامع, ووسع مسجد
)١٩٦\٩.( 
جعفر, عبـد اهللا بـن حممـد اهلاشـمي العبـايس, اخلليفـة العبـايس, رضب يف اآلفـاق ورأى الـبالد, وطلـب العلم,كـان أبو  ) ٤(

ًشجاعا مهيبا, حريصا, بعيد الغور, وكان حاكام عىل ممالـك اإلسـالم بأرسهـا, سـوى األنـدلس, ت ً البدايـة والنهايـة . هــ١٥٨ً
 ).٨٣\٧(, سري أعالم النبالء )٥٤٢\١٠(
ّة, أبو عبد اهللا حممد بن املنصور اهلاشمي العبايس, كان جـوادا ممـداحا معطـاء, حمببـا إىل الرعيـة, قـرأ العلـم, وكـان اخلليف ) ٥( ً ً ً

 ).٤٠٠\٧(, سري أعالم النبالء )٥٧٦\١٠(البداية والنهاية. هـ١٩٦ًشجاعا, قمع أهل البدع, ت
 ).٤٨٢\٣(, النجم الوهاج )٣٦٢\٢(طالبني , روضة ال٢٤٠, اإليضاح وحاشيته ص ١١٥تاريخ خليفة بن خياط ص ) ٦(
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 .F١E نص عليه,يت عليه مل يعتد بهأالين ا وإن ك,بعضه
 ).ً فأن يطوف ماشيا:السنن وأما: (قال
يركب إال   فيستحب أال,ٌيعرف فيه خالف بني العلامء أن ذلك أوىل من طواف الراكب ال

ًعنها قدمت مريضة فقـال هلـا رسـول ; ألن أم سلمة ريض اهللا F٢Eنحوه ٍلعذر من مرض أو
وكـذلك إذا ,F٣Eٌمتفـق عليـه " طويف وراء الناس وأنت راكبة ": صىل اهللا عليه وسلم اهللا 

اف يف حجـة  طـصـىل اهللا عليـه وسـلم ألن النبـي ;F٤Eكان ممـن حيتـاج إىل ظهـوره ليـستفتى
ألن يــراه النــاس;  ويف مــسلم; ,يــه متفــق عل,F٥Eم الــركن بمحجــنٍالــوداع عــىل بعــري يــستل

أنـه طـاف  :   وهـذا أصـح مـن روايـة مـن روى,)٦( فإن النـاس غـشوه,ليسألوه ;وليرشف
 وأمـا , يف طـواف اإلفاضـة يـوم النحـرصىل اهللا عليه وسلم  وكان ركوبه ,)٧( ًراكبا ملرض

يف  وفيـه نظـر; ألن يف مـسلم) ٨()األم(يف  هكذا ذكره الشافعي ,طوافه للقدوم فعىل قدميه

                                                 
 ).٤٥٥\٣(األم  ) ١(
: ً, ذكـر جـواز الطـواف راكبـا قـال)٢١٧\٦(, ويف اإلعـالم رشح عمـدة األحكـام )٤٦٧\٢(, التتمـة )٦٠٦\١(احلاوي  ) ٢(
 ).٥٧٣\٣(, فتح الباري )٤٨٣\٣(, النجم الوهاج )وهو إمجاع(
, ومسلم ,كتاب احلج, باب جواز الطواف عىل ٨٠ص)٤٦٤(يف املسجد للعلة البخاري,كتاب احلج, باب إدخال البعري  ) ٣(

 .٥٣٦ص)١٢٧٢(بعري وغريه واستالم احلجر بمحجن ونحوه للراكب 
 ).٢٤٦\٢(, مغني املحتاج )٤٨٢\٣(النجم الوهاج  ) ٤(
املنهـاج . بطرفها بعريه للمـيش,هو عصا حمقفة يتناول هبا الراكب ما سقط له وحيرك )بكرس امليم وإسكان احلاء : املحجن  ) ٥(

 ).٥٥٣\٣(, فتح الباري)١٨\٩(رشح صحيح مسلم 
, ومسلم ,كتـاب احلـج, بـاب جـواز الطـواف عـىل ٢٦١ص)١٦٠٧(البخاري,كتاب احلج, باب استالم الركن بمحجن ) ٦(

 .٥٣٦ص)١٢٧٢(بعري وغريه واستالم احلجر بمحجن ونحوه للراكب 
, وفيه يزيـد بـن أيب )٤٨٢\٣(, وذكره يف النجم الوهاج ٢٧٤ص)١٨٨١(اف الواجب أبو داود, كتاب احلج , باب الطو ) ٧(

 طـاف رسـول "حـديث )١٩٠\٢(,ويف املعيار )٥٧٣\٣(الفتح. باب طواف املريض راكبا: زياد وترجم البخاري لذلك بقوله
: صـدوق هيـم , ثـم قـال : فـالس  ففـي سـنده حييـى بـن أنيـسة ; قـال ال"ٍصىل اهللا اهللا عليه وسلم  عىل راحلته من وجع كان به 

 ...أمجعوا عىل ترك حديثه
 ).٤٨٧\٣(, النجم الوهاج )٤٤٢\٣(األم  ) ٨(

 سنن الطواف
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 وسعيه كان عقـب طـواف القـدوم; ملـا ثبـت عـن ,)١( " واملروةوبالصفا " : هذا احلديث
ً إالطوافـا واملـروة وال أصـحابه بـني  الـصفا صىل اهللا عليه وسلم مل يطف النبي : قالجابر 

ن إ : إال أن يقـول الـشافعي ,واف الـسعي واملراد بـالط,F٢E مسلمرواه ًواحدا طوافه األول
 ثم طاف يوم النحر ,ً ثم سعى راكبا,ً فيكون طاف للقدوم ماشيا,الواو ال تقتيض الرتتيب

ٍ وإن طاف راكبـا مـن غـري عـذر , وهو حمتمل,ًراكبا  ولكنـه ,هكـري  واملـشهور أنـه ال,جـازً
يكـره (:  وقـال القـايض أبـو الطيـب ,)٤(الكراهـة وأطلـق املـاوردي ,)٣( األوىل//خالف

وطــواف (:  وقــال املــاوردي ,)٥() ال ملعنــى فيــه, وألذى النــاس,دخــول الدابــة  املــسجد 
ًحمموال أوىل مـن طوافـه راكبـاه ًاملحمول كالراكب وإذا كان معذورا فطواف  وركـوب ,)٦()ً

  ً أيرسحاال من البغالاإلبل
 

 .)٨( فطوافه صحيح لكن يكره,ًولوطاف زحفا مع قدرته عىل امليش. )٧(واحلمري
 ). أول طوافه ويقبلهويستلم  احلجر : ( قال

ــه وســلم ثبــت كــل مــنهام يف الــصحيحني عــن النبــي   وانعقــد اإلمجــاع ,)٩(صــىل اهللا علي
 ).١٠(عليه

                                                 
 .سبق خترجيه  ) ١(
 .سبق خترجيه  ) ٢(
 ).٢٤٦\٢(, مغني املحتاج )٤٨٣\٣(النجم الوهاج  ) ٣(
 ).٦٠٦\١(احلاوي  ) ٤(
 ).٤٦٧\٢(التتمة  ) ٥(
 ).٢٤٧\٢(, مغني املحتاج)٦٠٩\١(احلاوي  ) ٦(
 ).٢٤٧\٢(, مغني املحتاج )٤٨٣\٣(النجم الوهاج  ) ٧(
 ).٢٤٧\٢(, مغني املحتاج )٤٨٣\٣(النجم الوهاج  ) ٨(
 .سبق خترجيه  ) ٩(
والـنجم الوهـاج . ,وأصح األوجه عنـد الـشافعية أن التقبيـل بعـد االسـتالم)٢١٧\٦(يف اإلعالم رشح عمدة األحكام ) ١٠(
 ).٢٤٧\٢(, مغني املحتاج )٤٨٣\٣(
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:  الـركن األسـود لك يسمي أهل  اليمن  وهو التحية ولذ,ٌافتعال من السالم:  واالستالم
:  تقــول,احلجــارة:  وهــي) بكــرس الــسني(ِمــن الــسالم : )٢(  وقــال ابــن قتيبــة . )١(املحيــا

بالقبلــة أو اســتلم  احلجــر (:  وقــال, وكــذا قــال اجلــوهري ,)٣(إذا ملــستهاسـتلمت  احلجــر 
 قبلـه أو : أي)بـاهلمز(مهواسـتألاسـتلم  احلجـر (: )٥()املحكـم ( وقال صـاحب ).٤()باليد
ٌأصله استالم مهموز من املالمـسة (: )٧(  وقال ابن األعرايب ) ٦()نقه وليس أصله اهلمزاعت

 .)٨()وهي االجتامع
  واليـستحب للنـساء اسـتالم وال,)٩(ٌ اليظهر هلـا صـوت ويستحب أن خيفف القبلة حتى

ــل إال ــو تقبي ــد خل ــو الطيــب ,)١٠(املطــاف عن ــال القــايض أب ــستحب أن جيمــع يف (:  وق ي
 أنـه بمجهـور األصـحا فظاهر كـالم ,فيه والركن الذي هو والتقبيل بني  احلجر االستالم

                                                 
 .ّأن الناس حييونه: ه عن ا, وقال م)٢٩\٨(املجموع  ) ١(
ًعبدا هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي الكاتب كان رأسا يف اللغة واألخبار وأيام الناس ثقة دينا : ابن قتيبة ) ٢( ً

هــ ٢٦٧ت). طبقـات القـراء( و,)خمتلـف احلـديث(, و)غريبـه(, و)ومعانيه(, )إعراب القران(ًفاضال له مصنفات كثرية منها 
 ).٢٨١\٢(, هتذيب األسامء واللغات)٦٣\٢(بغية الوعاة 

 ).٥٥٢\٣(, فتح الباري ) ٢٩\٨(املجموع  ) ٣(
 ).٢٩\٨(, املجموع ) س ل م : (الصحاح مادة  ) ٤(
م منـه بـالنحو واللغـة ًعيل بن أمحد بن سيدة اللغوي النحوي األندلس أبواحلسن الرضير كان حافظا مل يكن يف زمانـه أعلـ ) ٥(

ت ). كتـاب األخفـش(و) رشح احلامسة(, يف اللغة و)املحيط األعظم(و) املحكم(واألسفار وأيام العرب ومايتعلق هبا صنف 
 ). ١٤٣\٢(هـ بغية الوعاه ٤٨٥

 ).٢٩\٨(, املجموع ) س ل م : (املحكم مادة  ) ٦(
ً, من موايل بني هاشم, كان نحويا عاملا باللغه والـشعر نـساباوكان ممـن ابن األعرايب حممد بن زياد أبو عبد اهللا بن األعرايب ) ٧( ً ً

 )١٠٦\١(بغية الوعاة. هـ١٥٠ت) األلفاظ(, و)النبات(, و)تفسري األمثال(, و)األنواء(, و)النوادر(وسم بالتعليمصنف 
 ).١٥\١(حترير ألفاظ التنبيه  ) ٨(
 .ًه أثرا عن سعيد بن جبري, ونقل في)٥٥٦\٣(, الفتح )٤٨٤\٣(النجم الوهاج  ) ٩(
 ).٤٨٤\٣(, النجم الوهاج )٣٢\٨(املجموع  ) ١٠(
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  .)١()يقترص عىل احلجر 
الـذي كـان فيـه وقبلـه وسـجد والعياذ باهللا مـن موضـعه اسـتلم  الـركن نحي  احلجر  ولو
 . )٢( قاله الدارمي ,عليه
 ).ويضع جبهته عليه:(قال

له ثـم ّ ثم قب,له ثم سجد عليهّأنه قب (صح ذلك عن ابن عباس , )٣( ثالث مرات إن أمكن
رأيـت النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم (وورد عنـه قـال )  ثم سجد عليه,لهّم قب ث,سجد عليه

 .)٤()يسجد عىل  احلجر 
 
 

  ).فإن عجز استلم(: قال
يـستلم  رأيـت ابـن عمـر (قـال عـن نـافع ملـا روى مـسلم ,إما بيده إن أمكن ثـم يقبـل يـده 

صــىل اهللا عليــه وســلم ماتركتــه منــذ رأيــت رســول اهللا :  وقــال,بيــده ثــم يقبــل يــدهاحلجــر 
 .)٥()فعله

كـان صـىل اهللا عليـه وسـلم للحديث الذي ذكرناه أنـه ; وإما بعصا ونحوها ويقبل طرفها
 ,املـذكور يـدل عـىل أن التقبيـل بعـد االسـتالم وحديث ابن عمر ,بمحجنهيستلم  الركن 

يتخري بني أن يقبل يده ثم يمس كالـذي (:  قال اإلمام ,وهو الصحيح الذي قاله اجلمهور

                                                 
 ).٢٤٧\٢(, مغني املحتاج ١١٨, شفاء الغليل ل)٣٢\٨(املجموع  ) ١(
 ).٣٢٧\١(, حاشية البيجوري)٢٤٧\٢(, مغني املحتاج )٣٣\٨(املجموع  ) ٢(
 ).٢٤٧\٢(, مغني املحتاج )٤٨٤\٣(النجم الوهاج  ) ٣(
أنــه بإســناد ): ٣١\٨(, وذكــر يف املجمــوع)١٢\٥)(٩٢٢٥ ,٩٢٢٤(,كتــاب احلــج, بــاب الــسجود عــىل احلجــر البيهقي ) ٤(

 .صحيح
 ).١٥\٩(املنهاج رشح صحيح مسلم . مسلم, كتاب احلج, باب استحباب استالم الركنني اليامنيني يف الطواف  ) ٥(

  
  
  
  
  

 االستالم عند

  العجز عن

  التقبيل
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 .)١()ًيمنا إىل نفسهتليه إل قين إليه وبني أن يمسه ثم يقبل اليد كالذي ًةينقل خدم
 ).فإن عجز: (قال
 .)٢(عن االستالم باليد وبغريها:  أي

 ).أشار بيده( 
 .)٣( ويستحب أال يشري إىل القبلة بالفم إذا تعذرت,ألنه بعض املطلوب

 ). ةويراعي ذلك يف كل طوف: (قال
يدع أن يستلم الركن اليامين   الصىل اهللا عليه وسلم  رسول اهللا كان: قالملا روى ابن عمر 

يف األوتــار أوكــد ألهنــا   وهــو, )٤(ٍبإســناد صــحيحداود  رواه أبــو ة يف كــل طوفــواحلجــر
 بـل يرجـع إىل مكانـه ,ٍبيشء من بدنه يف  الـشاذروان   وحيرتز كلام استلم أن يمر,)٥(أفضل

  .)٦( ثم يطوف االستالمقبل 
 ).هاموال يقبل الركنني الشاميني وال يستلم: ( قال

 ,)٨( وكـان فيـه خـالف لـبعض الـصحابة,)٧(ألهنام ليسا عىل  قواعد إبرهيم عليـه الـسالم 
                                                 

قال يف حاشية هنايـة املطلـب عـن قولـه ). ٣١\٧(جموع , امل)٣٩٩\٣(, العزيز )٤٤٨\٢(, التتمة )٢٨٧\٤(هناية املطلب  ) ١(
 وهي أيضا عند الرافعي حاكيا هلـا عـن إمـام احلـرمني , " خدمة "كذا يف النسخ الثالث : (خدمة إليه كام يقول يف قول اإلمام (

, )مـام احلـرمنيً وهـو هـذا عـن الفـوراين الـذي كـان معـارصا إل" ينقل قبلة " ففي عبارة النووي " قبلة "ولعلها مصحفة عن 
 ).٤٨٤\٣(النجم الوهاج 

 ).٢٤٨\٢(مغني املحتاج  ) ٢(
 ).٢٤٨\٢(, مغني املحتاج)٤٨٤\٣(, النجم الوهاج )٣٩٩\٣(, العزيز )١٤٠\٥(البحر  ) ٣(
, كــام يف )يف كــل طوفــة (,أصــله يف الــصحيح بــدون قولــه ٢٧٤ص ) ١٨٧٦(كتــاب احلــج, بــاب اســتالم األركــان رقــم ) ٤(

 ).٥٥٣\٣(الفتح ) ١٦٠٩(ن مل يستلم إال الركنني اليامنني البخاري , باب م
 ).٢٤٨\٢(, مغني املحتاج)٤٨٥\٣(, النجم الوهاج )٣٢\٨(, املجموع )٤٠٠\٣(العزيز  ) ٥(
 .سبقت املسألة قريبا ) ٦(
 ).٤٨٥\٣(, النجم الوهاج )٤٤٩\٢(التتمة  ) ٧(
, عـن معاويـة وابـن )٥٥٣\٣(, الفـتح)١٦٠٨(لـركنني اليامنيـني البخاري , كتاب احلج , بـاب مـن مل يـستلم احلجـر إال ا ) ٨(

 .الزبري م

  

وال يقبل الركنني 
الشاميني وال 

 يستلمهام

 
 
 
 

 ب//١٠٧

يستلم اليامين وال 
 يقبله

 

  

  

  

  

  

  

  



  
٣٣٢ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 .)١( مل يستلم إال الركنني اليامنينيصىل اهللا عليه وسلم  ويكفي أن النبي ,وقد انقرض
 ). اليامين //ويستلم: (قال

 .)٢(إبراهيم  ألنه عىل  قواعد
 .)يقبله وال( 

, عنـد العجـز عـن تقبيلـه بل يقبل يده كام سـبق يف  احلجـر , ألنه ليس فيه  احلجر األسود 
 والـيامين ,)٣( ملـا سـبقةً ويراعي هذا أيضا يف كـل طوفـ,)بأس فإن قبله فال(: قال اجلوزي 

ّيامين  لةٍ ويف لغة قلي,ي النسباءٌ واأللف بدل من إحدى ي,ًنسبة إىل  اليمن  ) خمفف الياء(
 .) ٤(يمني, ويف أخرى قليلة )بالتشديد(

 ).ً اللهم إيامنا بك, بسم اهللا واهللا أكرب:وأن يقول أول طوافه(:قال
 .)٥(ً أفعل إيامنا بك:أي

ًوتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك(  ً.( 
صـىل اهللا عليـه يـك حممـد ًواتباعا لسنة نب وهو امليثاق الذي أخذه اهللا علينا بامتثال األمر  

 رواه عـن النبـي )٧(إن عبد اهللا بـن الـسائب :  وقيل,)٦( واألصحاب ذكره الشافعيوسلم 

                                                 
 .سبق خترجيه  ) ١(
 ).٣٥\٢(, حتفة املحتاج )٢٢٤\٦(,اإلعالم )٣٤\٨(, املجموع )٤٤٩\٢(التتمة  ) ٢(
 ).٢٤٨\٢(مغني املحتاج  ) ٣(
 ).٤٨٤\٣(, النجم الوهاج )٣٤\٨(املجموع  ) ٤(
 . ١٦٥ األذكار ص١٠٥,اإلقناع ص)٤٤٨\٢(التتمة  ) ٥(
 ).٣٥\٢(, حتفة املحتاج)٢٤٩\٢(, مغني املحتاج)٤٨٧\٣(, النجم الوهاج)٤٠٠\٣(, العزيز )٤٤٨\٢(التتمة  ) ٦(
أبو عبد الرمحن بن عبد اهللا بن السائب ابن أيب السائب بن عائذ املخزومي, صحايب, أسلم يوم الفتح ومل يزل مقـيام بمكـة  ) ٧(

اإلصـابة . بن الزبري, يعرف بالقارئ, أخذ عنه أهل مكة وقرأ عليه جماهد, مـات يف خالفـة ابـن الـزبري إىل أن مات هبا يف زمن ا
 ).٣٤١\٢(, هتذيب التهذيب)٣١٤\٢(
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يف كـل طوفـة ً ويستحب ذلك أيضا عند حمـاذاة  احلجـر األسـود ,)١( صىل اهللا عليه وسلم 
 اهللا أكــرب وال إلــه إال اهللا ومــا ذكــر اهللا تعــاىل بــه وصــىل عــىل : ويقــول,وهــو يف األوىل آكــد

 .)٢(ً كان حسناصىل اهللا عليه وسلم رسوله 
 وهذا مقـام , حرمك واألمن أمنكحلرمبيتك وااللهم إن  البيت : وليقل قبالة الباب :(قال

 ). العائذ بك من النار
 يشري إىل  مقام إبراهيم عليـه الـسالم )وهذا(إنه عند قوله (:  وقال,ذكره الشيخ أبو حممد 

 . )٣()ٍ فإنه يكون حينئذ عىل يمينه,
 ). وقنا عذاب النارة ويف اآلخرة حسنةاللهم آتنا يف الدنيا حسن: وبني اليامنيني: (قال

قـال .  )اللهـم : ( ولـيس فيـه ,صىل اهللا عليـه وسـلم  عن النبي )٤(والنسائيرواه أبو داود 
 .)٥()هِّهذا أحب ما يقال يف الطواف إيل وأحب أن يقال يف كل(: الشافعي 

 ).وليدع بام شاء: (قال
 ).ومأثور الدعاء أفضل من القراءة: (قال

 .)٦( أهنا أفضل منه: وجه)العدة(ويف 
 ).هوهي أفضل من غري مأثور: (قال

                                                 
َالقرى,باب مايقال عند استالم احلجر ص ) ١( , وضعفه , وهو عند البيهقـي عـن عـىل مـن )٢٤٧\٢(, التلخيص احلبري ٣٠٧ِ

 .١٢١, شفاء الغليل ل)وهو غريب): (٤٨٦\٣(النجم الوهاج عن رواية ابن السائب , وقال يف )١٢٨\٥)(٩٢٥١(قوله 
 ).٣٥\٢(, حتفة املحتاج )٣٣\٨(املجموع  ) ٢(
 ).٢٤٩\٢(, مغني املحتاج )٤٨٨\٣(, النجم الوهاج ١٦٥ واألذكار ص١٠٥اإلقناع ص ) ٣(
شافعي يف األم, كتـاب احلـج, بـاب القـول يف , والـ٢٧٦ص) ١٨٩٢(أبو داود, كتاب املناسك, بـاب الـدعاء يف الطـواف ) ٤(

هذا حديث صحيح ومل خيرجاه : وقال) ١٦٧٣)(٦٢٥\١(,واحلاكم يف املستدرك, كتاب املناسك)٤٣٦\٣) (١١٤٩(الطواف 
ٍفيه رجالن مل يتكلم العلامء فيهام بجرح وال تعديل, ومل يـضعفه أبـو داود ومقتـىض كالمـه أن احلـديث حـسن : قال يف املجموع

 ).سنده صحيح): (٣٥\٢(,وقال يف حتفة املحتاج)٣٤\٨(
 ).٢٤٩\٢(, مغني املحتاج )٤٣٦\٣(األم  ) ٥(
 ).٣٩\٨(, املجموع )٤٠١\٣(,العزيز)١٥٣\٥(البحر  ) ٦(

  الطوافالذكر يف
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 وهـي , تكـره,)٣(  ومالـك,)٢(  وقـال عـروة ,)١(ة القرآن يف الطواف عنـدنااءويستحب قر
 .)٤(رواية عن أمحد 

ً مـأثورا يف أوقاتـه ومواضـعه الـذكر ن كـافـإن , أما الذكر مع القراءة يف الطواف ويف غريه
 نـص عـىل أن الـشافعي ]حامـد[ وقد نقل الشيخ أبو ,)٥(ة أفضل منهاء وإال فالقر,فيأيت به
أحــب  " : صــىل اهللا عليــه وســلم  وال يــرد عليــه قولــه ,)٦(ة القــرآن أفــضل الــذكراءأن قــر

 ألن املــراد مــا ,)٧( " الكــالم إىل اهللا أربــع ســبحان اهللا واحلمــد هللا وال إلــه إال اهللا واهللا أكــرب
 . )٨(ليس من كالم اهللا تعاىل

 ).ًبأن يرسع مشيته مقاربا خطاه, وأن يرمل يف األشواط الثالثة األوىل: (قال
 . )٩(ً وال يثب وثوبا

 ).ويميش يف الباقي(
 مـن  صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال رمـل رسـول اهللا  ملـا روى ابـن عمـر ,)١٠(عىل هينتـه:  أي

                                                 
 ).٣٩١\٨(, املجموع )٤٠١\٣(, العزيز )٢٨٧\٤(البيان ) ١٥٣\٥(,البحر )٤٥١\٢(,التتمة)٢٧٥\٣(اإلرشاف  ) ١(
 ).١٥٣\٥(حر ,الب)٢٧٦\٣(اإلرشاف  ) ٢(
 ).٢٧٦\٣(, اإلرشاف البن املنذر)٣٠٤\١(, إرشاد السالك )٢٤٤\٣(الذخرية  ) ٣(
ــصغري ص ) ٤( ــوجهني ١٠٨اجلــامع ال ــروايتني وال ــاب ال ــة مــن كت ــسائل الفقهي ــستوعب)٢٨٢\١(امل ــي )٥٧٩\١(, امل , املغن
)٢٢٣\٥.( 
 ).٢٦٤\١(, فتاوى السبكي )٣٩\٨(املجموع  ) ٥(
وهو الصواب الذي ذكره ) حامد(وفوقها بخط صغري ) حممد(ويف النسخة ). ٢٥١\٢(مغني املحتاج , )٣٩\٨(املجموع  ) ٦(

 .يف املجموع ومغني املحتاج 
 .٩٥١ص)٢١٣٧(مسلم, كتاب األدب, باب كراهة التسمية باألسامء القبيحة وبنافع ونحوه  ) ٧(
 ).٤٠\٨(املجموع  ) ٨(
 ).٢٨٦\٣(, هناية املحتاج)٣٦\٢(, حتفة املحتاج)٢٥٠\٢(مغني املحتاج ) ٩(
, هنايـة )٣٦\٢(, حتفـة املحتـاج)٢٥٠\٢(, مغني املحتـاج)٢٨٧\١(, فتاوى السبكي )٤٥١\٢(التتمة ١٠٥اإلقناع ص ) ١٠(

 ).٢٨٦\٣(املحتاج
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ًثالثا ومشى أربعا إىل  احلجر احلجر  صـىل اهللا عليـه أن رسـول اهللا  :  وعنـه,)١( متفق عليـهً
 ثـم بيـتبال كان إذا طاف يف احلج والعمرة أول ما يقدم أنـه يـسعى ثالثـة أطـواف وسلم 

 احلـج ُ وذكر,)٢(ٌمتفق عليه واملروة ثم يطوف بني  الصفا , ثم يصيل سجدتنية,يميش أربع
 يف احلــج مل يكــن ألنكمتــه; يف هــذا احلــديث يبــني حكــم بقــاء الرمــل وإن ذهبــت ح

 وأصـحابه  مكـة صىل اهللا عليه وسـلم قدم رسول اهللا : قال وعن ابن عباس ,)٣(كونمرش
 ,ا مما ييل  احلجـر فجلسو , يثرباءٌ قوم قد وهنتهم مح//إنه يقدم عليكم: فقال املرشكون
 أن يرملوا ثالثة أشواط ويمشوا مـابني الـركنني لـريى صىل اهللا عليه وسلم فأمرهم النبي 

ه بعـد هـذا املعنـى أن يتـذكروا ئـيف حكمـة بقا:  وقيـل,)٤(متفـق عليـه. املرشكون جلدهم 
 . )٥(ما أنعم اهللا به من العزذلك, و

 ,)٦(ً الـرمالن أيـضا: ويقـال لـه, وقـد فـرسه املـصنف, اخلبب)بفتح الراء وامليم(: لَمَوالر
:  والقـول الثـاين,والصحيح من القولني أنـه يـستوعب الثالثـة األوىل بـه للحـديث األول

 ,ٍ كـان يف عمـرة القـضية سـنة سـبعأن ذلـك: يرتكه بني الركنني للحديث الثالث وجوابـه
 جلـوس  مـنويبينه ما قـدمناهوقد وافقه عليه جابر ,سنة عرش يف احلج وحديث ابن عمر 

                                                 
الفــتح  ,)١٦٠٣(ًويرمــل ثالثــا  البخاري,كتــاب احلــج , بــاب اســتالم احلجــر األســود حــني يقــدم مكــة أول مــا يطــوف ) ١(
املنهـاج رشح صـحيح . سلم كتاب احلج باب استحباب الرمل يف الطواف العمرةويف الطواف األول من احلـج ,وم)٥٤٩\٣(

 ).٩\٩(مسلم 
ــصفا  ) ٢( ــم خــرج إىل ال ــني ث ــم صــىل ركعت ــه ث ــل أن يرجــع إىل بيت ــدم مكــة قب ــت إذا ق ــن طــاف بالبي ــاب م ــاب احلــج, ب َكت
. ّلرمل يف الطواف والعمـرة ويف الطـواف األول مـن احلـج, ومسلم, كتاب احلج, باب استحباب ا)٥٥٧\٣(,الفتح )١٦١٦(

 ). ٧\٩(املنهاج رشح صحيح مسلم
 ).٢٨٦\٣(, هناية املحتاج)٢٥٠\٢(, مغني املحتاج )١٠\٩(املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ٣(
 ,ومـسلم, كتـاب احلـج, بـاب اسـتحباب)٥٤٨\٣(, الفـتح )١٦٠٢(البخاري, كتاب احلج, باب كيف كان بـدء الرمـل  ) ٤(

 ).١٢\٩(املنهاج رشح صحيح مسلم . الرمل يف الطواف والعمرة 
 ). ٢٨٦\٢(, هناية املحتاج)٣٦\٢(, حتفة املحتاج )٢٥٠\٢(, مغني املحتاج )٤٩٠\٣(النجم الوهاج  ) ٥(
 ). ر م ل (لسان العرب , مادة  ) ٦(
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 فإذا كان املسلمون بني الركنني مل يبرصوهم فمشوا ليتقـووا عـىل ,املرشكني مما ييل  احلجر 
 .)١(الرمل عند رؤيتهم

 ولـو , ولوترك الرمل يف األول أتى به يف اللذين بعده أويف األول والثاين أتى به يف الثالث
 كمـن قطعـت , ألن هيئتها السكون فـال تغـري;تركه يف الثالثة مل يقضه يف األربعة األخرية

 اليمنى ال يـشري يف التـشهد باليـرسى ومـن تـرك اجلهـر يف األوليـني ال يقـضيه يف مسبحته
 .)٢(األخريني لتفويته سنة اإلرسار

 وإن تعــذر الرمــل اســتحب أن يتحــرك يف مــشيه ويــري مــن نفــسه أنــه لــو أمكنــه الرمــل 
 .)٣(لرمل

ًولو طاف راكبا أو حمموال فقوالن    ومـنهم مـن , أظهرمها يرمل به احلامل وحيرك الدابة,ً
ويرمل . )٤(القوالن يف املحمول البالغ:  وقيل, ال يستحب الرمل يف حقه: والثاين,قطع به

 .)٧(ًبة قطعااك الدر وحت)٦(القوالن يف احلامل:  وقيل,)٥(ًحامل الصبي قطعا
 , ومجاعة مـن األصـحاب يف ذلـك وتبعه الشافعي,ًتسمية الطواف شوطاوقد كره جماهد  

ِوليطوفوا بالبيت العتيق m : قال تعاىل,)٨( ًألن اهللا تعاىل إنام سامه طوافا َِ َ َّ َْ ْ ْْ َِ ُ َِّl)٩( 
أوىل مـن  وقـول ابـن عبـاس ,)١٠(املـذكورواختار املصنف أنه ال يكره حلديث ابن عبـاس 

                                                 
 ).٤٨٩\٣(, النجم الوهاج )٥٢\٨(,املجموع )٢٠٢\٣(العزيز  ) ١(
 ).٤٨٩\٣(, النجم الوهاج ) ٣٧\٨(,املجموع )٧\٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )٤٠٣\٣(,العزيز)٤٥٢\٢(التتمة  ) ٢(
 ).٧\٩(املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ٣(
 ).٣٩\٨(,املجموع )٤٠٤\٣(العزيز  ) ٤(
 ).٣٩\٨(,املجموع ) ٤٤٧\٣(األم  ) ٥(
 ).٣٩\٨(,املجموع ) ٤٤٧\٣(األم  ) ٦(
 ).٣٩\٨(,املجموع )٤٤٧\٣(األم  ) ٧(
 ).٦٨\٧(, املجموع )١٥١\٥(البحر ) ٨(
  ).٢٩(احلج  ) ٩(
 ).٦٨\٧(املجموع  ) ١٠(
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  .)١(قول جماهد 
 ).وخيتص الرمل بطواف يعقبه سعي: (قال

; النتهائــه إىل تواصــل احلركــات بــني وهــو األصــح عنــد األكثــرين عــىل مــا قــال الرافعــي 
 .)٢(ٌ وهذه علة ضعيفه,اجلبلني

 ).ٍويف قول بطواف القدوم: (قال
 ,)٣( وهـذا هـو األصـح عنـد البغـوي , فيليق به النـشاط واالهتـزازألنه أول العهد بالبيت

 نعـم ذلـك الطـواف اجتمـع فيـه , إنام وردت فيهه ألن األحاديث ب,)٤(وهو املختار عندي
 كـام سـبق يف حـديث ابـن عمـر , ولكن الراوي علقـه بالقـدوم,هنم سعوا بعدهألان;املعني
 ,)٦( يـدل لـألول)األم( والـذي رأيتـه يف )٥( )اجلديد(إىل  وهذا القول نسبه البغوي ,الثاين

ً لوقوع طوافـه جمزيـا ;ًمعتمراالوداع ويرمل من قدم  مكة طواف فعىل القولني ال يرمل يف 
 .عن القدوم واستعقابه السعي

 فـإن , وإن دخلهـا قبـل الوقـوف,إال بعد الوقوف ويرمل احلاج األفقي إن مل يدخل  مكة 
وإن كان ,  وعىل األول ال يرمل إال يف طواف اإلفاضة,ال يسعى بعده رمل عىل الثاينان ك

 وإذا رمل فيه وسعى بعده فال يرمل يف طواف اإلفاضـة إن ,يسعى عقبه رمل عىل القولني
 وإن طـاف للقـدوم وسـعى بعـده ومل ,ذا إن أراده عـىل األظهـر وك, عقبه//مل يرد السعي

 ولو طاف ورمـل ومل يـسع , ال:أصحهام,  وجهان? فهل يقضيه يف طواف اإلفاضة,يرمل

                                                 
 ).٣٨\٨(, املجموع)٣٦٧\٢(, روضة الطالبني)٤٠٢\٣(, العزيز )٤٥٥\٢(, التتمة )٤٤٦\٣(األم  ) ١(
 ).١٩\٨(املجموع  ) ٢(
 ). ٤٩٠\٣(وهاج, النجم ال)٣٨\٨(, املجموع )٣٦٧\٢(, روضة الطالبني)٢٦٢\٣(التهذيب  ) ٣(
 .١٢٥شفاء الغليل ل ) ٤(
 ).٢٦٢\٣(التهذيب  ) ٥(
 ).٤٤٦\٣(األم  ) ٦(

  

 الطواف الذي 

 رشع فيه الرملي
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 ئ واملكـي املنـش,ٌ وهـو تفريـع عـىل األول ,)١( األكثـرون يرمـل يف طـواف اإلفاضـة:,قال
 .مل عىل األول ال الثاينيرحلجته من  مكة 

ٍ بسند صحيح عن ابن عمر )مسنده (يف  روى إسحاق بن راهويه :فــرع هـل : أنه قيـل لـهٍ
كـان رسـول اهللا : فقـال , ? واملـروةلصفا  رمل بني  اصىل اهللا عليه وسلم رأيت رسول اهللا 

ــه وســلم   وهــذا ,)٢( لــوا إال برملــه وســطهم فــرأيتهم رملــوا وال أراهــم رمصــىل اهللا علي
 والشـك أن ذلـك خيـتص بموضـع املـيش دون موضـع ,احلديث يقتيض مرشوعية الرمل

 .ام يف الطواف ً وينبغي أن يكون خمتصا بالثالثة األول دون األربعة ك,العدو
 ).وليقل فيه: (قال
 .)٣ (يف الرمل: أي

ًاللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا( ً ً ً ً ً .( 
:  وكذلك نـصوا عـىل أنـه يقـول يف األربعـة األخـرية,)٤( واألصحا ب نص عليه الشافعي

ًتنـا يف الـدنيا حـسنة ويف آ اللهم ,ألعز األكرماللهم اغفر وارحم واعف عام تعلم وأنت ا(
 .)٦( ويدعو يف اجلميع بام أحب,) وقنا عذاب النار)٥(ًاآلخرة حسنة

                                                 
 ). ٢٥١\٢(, مغني املحتاج)٤٩٠\٣(, النجم الوهاج)٣٦٨\٢(, روضة الطالبني)٣٨\٨(, املجموع )٤٥٥\٢(التتمة  ) ١(
 ثنا سفيان, قال ثنا صـدقة بـن يـسار عـن النسائي,كتاب احلج, باب الرمل بني الصفا واملروة أخربنا حممد بن منصور قال ) ٢(

كـان مجاعـة مـن : هل رأيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  رمـل بـني الـصفا واملـروة ?فقـال : اسألوا ابن عمر :الزهري, قال 
 ., ومل أقف عليه يف مسند إسحاق٤٣٤, ص)٢٩٨٠ ("الناس فرملوا فال أراهم رملوا إالبرمله 

 ).٢٨٧\٣(, هناية املحتاج )٢٥١\٢(غني املحتاج , م)٤٩١\٣(النجم الوهاج ) ٣(
 ).٢٨٧\٣(, هناية املحتاج )٢٥١\٢(, مغني املحتاج )٤٩١\٣(, النجم الوهاج)٢٩٣\٤(, هناية املطلب)٤٥٢\٢(التتمة  ) ٤(
 املنتخباجلنة واملغفرة : العبادة والعافية, ويف اآلخرة : أظهر األقوال يف تفسري احلسنة يف الدنيا : قال احلافظ ) ٥(

 . ٨٠ ص 
 اجلنة واملغفرة املنتخب: العبادة والعافية, ويف اآلخرة : أظهر األقوال يف تفسري احلسنة يف الدنيا : قال احلافظ ) ٦(

 . ٨٠ ص 
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 .)٢()تقبلامل(: وقال األزهري ,)ًالذي ال خيالطه معصية(: )١( قال شمر , واملربور
ًوذنبا مغفورا:(وقوله  ).٣(ً مغفوراًتقديره ذنبي ذنبا:  قالوا,)ً
 ). وأن يضطبع يف مجيع كل طواف يرمل فيه: (قال

ه عىل ي وطرف,وكذا يف السعي عىل الصحيح وهو جعل وسط ردائه حتت منكبه األيمن(
 .)٤()األيرس

 , وأصحابه اعتمروا من  اجلعرانـة صىل اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا   ملا روى ابن عباس 
رواه أبـو  باطهم ثم قذفوها حتت عواتقهم اليرسىآ وجعلوا أرديتهم حتت ,فرملوا بالبيت

 طـاف صـىل اهللا عليـه وسـلم ول اهللا أن رسـ وعـن يعـىل بـن أميـه ,)٥(ٍبإسناد صـحيحداود 
 .)٦(ٌحسن صحيح: قال الرتمذي  ً مضطبعا بربدبالبيت

:  وقيــل, وهــو العــضد, الــضبعنٌ وهــو مــشتق مــ,ًافتعــال قلبــت التــاء طــاء: واالضــطباع
 . )٧(اإلبط:  وقيل,منتصفه:  وقيل,النصف األعىل منه

ال يضطبع; ألنـه لـيس :  وقيل,واملذهب استحبابه للصبي يفعله بنفسه وإال يفعله به وليه

                                                 
ًشمر بن حدويه بن عمرو اهلروي كـان عاملـا لغويـا, راويـة لألخبـار واألشعار,صـنف كتابـا كبـريا أودعـه تفـسري القـرآن  ) ١( ً ً ً

 ).٤١٠\٣(معجم األدباء . هـ٣٥٥, وغريمها ت )غريب احلديث(وله .ديثوغريب احل
 ).٤٩١\٣(,النجم الوهاج ) ب ر(هتذيب اللغة مادة  ) ٢(
 ).٢٥١\٢(, مغني املحتاج ١٦األذكارص ) ٣(
 ١٠٥, اإلقنـاع ص)ض ب ع(, هتـذيب اللغـة مـادة )ض ب ع(, لسان العرب مـادة )١٩٢\٤(غريب احلديث أليب عبيد ) ٤(

 ).٣٦٩\٢(, روضة الطالبني )٢٩٥ \١(ذب امله
, وصـححه صـاحب الـنجم )١٨\٨(, وحـسنه النـووي املجمـوع )١٦٠٨(كتاب املناسك, باب االضـطباع يف الطـواف  ) ٥(

 ).٤٩١\٣(الوهاج 
, وأبـو داود, كتـاب املناسـك, ٢٧٥ص)١٨٨٣(ًكتاب احلج, باب ما جاء أن النبي صىل اهللا عليه وسـلم  طـاف مـضطبعا ) ٦(

 ). ١٨\٨(املجموع . , وصححه النووي)١٦٠٧(االضطباع يف الطوافباب 
 ).١٩\٨(, املجموع )ض ب ع(هتذيب اللغة مادة  ) ٧(
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 .)١(من أهل اجللد
وال .  بـل يـسن يف الـسبعة,أن االضطباع ال خيتص بالثالثة كالرمل: ي أ)يف مجيع(: وقوله

 . )٢( والطواف الذي يرمل فيه قد تقدم بيانه,يفرتق االضطباع والرمل إال يف هذا
والوسـط . )٣(واألصح أنه ال يستحب يف ركعتي الطواف لكراهيـة االضـطباع يف الـصالة

  .)بفتح السني(
وأمـا اسـتحبابه يف الـسعي  .)٤(باع بـني املكـي وغـريه وال فرق عندنا يف استحباب االضط

 ,ًكـان مـرشوعا فيـه كـالطواف بالبيـتف , فاستدلوا له بأنـه أحـد الطـوافني,عىل الصحيح
أنـه إنـام يـضطبع يف موضـع ن القطان  وعن اب,F٥Eوالصحيح أنه يستحب يف مجيع  املسعى 

لــوترك االضــطباع يف بعــض (: وقــال املــاوردي . F٦Eالــسعي الــشديد دون موضــع املــيش
 .F٧E)ف أتى به يف السعي ولو تركه يف كل الطوا,الطواف أتى به فيام بقي

 االضطباع يف طواف الزيارة إذا مل يـسع عقـب طـواف // يف ضمن تعليل)املهذب ( ويف 
 وال يفعلـه يف ,القـدوم أنـه حيتـاج إىل االضـطباع للـسعي فكـره أن يفعـل ذلـك يف الـسعي

كـن اجلمـع بـأن يكـون املقـصود  ويم, وظاهر ذلك يشعر بمخالفة املـاوردي ,)٨(الطواف
 .)٩(االضطباع وأنكر مالك ,استحبابه يف الطواف ال تركه يف السعي

                                                 
 ).٣٩٢\٣(, النجم الوهاج)١٩\٨(, املجموع )٣٦٩\٢(,روضة الطالبني )٤٠٥\٣(العزيز )١(
 ).٤٩١\٣(, النجم الوهاج ) ٢٨٧\١(,فتاوى السبكي )٢٣٩\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 ).١٩\٨(,املجموع )٣٦٩\٢(, روضة الطالبني )٤٠٥\٣(, العزيز )٥٧٠\١(احلاوي )  ٣(
 ).٢٥١\٢(مغني املحتاج  ) ٤(
 ).٤٩٢\٣(, النجم الوهاج ) ١٩\٨(,املجموع )٣٦٩\٢(روضة الطالبني  ) ٥(
 ).٤٩٢\٣(, النجم الوهاج ) ١٩\٨(,املجموع )٣٦٩\٢(روضة الطالبني  ) ٦(
 ).٢٠\٨(موع , املج)٥٧٠\١(احلاوي  ) ٧(
 ).٢٩٨\١(املهذب  ) ٨(
 ).٤٩٢\٣(, النجم الوهاج )٢٠\٨(, املجموع )٢٧٠\٣( , اإلرشاف البن املنذر )٣٤٦\١(إرشاد السالك  ) ٩(

 أ//١٠٩
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 كـام أكـره لـه تـرك الرمـل يف األطـواف ,وإن مل يـضطبع بحـال كرهتـه لـه(: قال الشافعي 
 .)١() إعادة وال فدية عليه وال,الثالثة
 ). وال تضطبع باإلمجاع,وال ترمل املرأة: (قال

 ,)٣()ٌليس عىل النساء سعي بالبيت(:  واستدل بقول ابن عباس ,)٢(ألن فيه بيان عورهتا  
 .)٥( واخلنثى يف هذا كاملرأة,)٤( واملحمولة, والراكبة, والكبرية,وال فرق بني الصغرية

 ).وأن يقرب فيه من البيت : (قال
 ورأيــت يف ,لطــواف أويف آخــر ا,ال يــؤذي وال يتــأذى بالزحــامن  بــرشط أ,ألنــه املقــصود

 .)٦(ً قريبا من معناه)األم(
 .)٧( بل تكون يف حاشية املطاف بحيث ال ختالط الرجال,ويستحب للمرأة أال تقرب

 ).فلو فات الرمل بالقرب لزمحة فالرمل مع بعد أوىل: (قال
 , والقـرب يتعلـق بموضـعها,ٌألن الرمل شعار مستقل; وألنه فضيلة يتعلق بنفس العبادة

 ,نفـراد يف  املـسجد أفـضل مـن اال كـام أن اجلامعـة يف  البيـت ,)٨(بالعبـادة أفـضلواملتعلق 
 , نص عليـه, فإن رجاها استحب له انتظارها,ًوهذا إذا مل يرج فرجة يرمل فيها مع القرب

                                                 
 ).٤٩٢\٣(, النجم الوهاج  )٤٤٤ \٣(األم  ) ١(
, مغنــي املحتــاج )٤٩٢\٣(, الــنجم الوهــاج )١٩\٨(, املجمــوع )٤٠٥\٣(, العزيــز )١٥١\٥(,البحــر)٢٩٨\١(املهــذب ) ٢(
)٢٥١\٢.( 
 ). ١٤٧\٣)(١٢٩٥١(مصنف ابن أيب شيبة, كتاب احلج, باب يف املرأة املحرمة ترمل أوال ) ٣(
 .٢, شفاء الغليل ل)١٩\٨(,املجموع )٤٥٧\٢(,التتمة )٤٤٨\٣(األم  ) ٤(
, الـنجم الوهـاج )١٦٨\٤(ر نقل اإلمجاع عىل ذلك ابن عبدالرب يف االستذكا٤١٧,األشباه والنظائر ص)١٩\٨(املجموع  ) ٥(
)٤٩٢\٣.( 
أنـه يقـرب مـن البيـت يف : أوضح منها هنا وبياهنـا: والعبارة يف النجم الوهاج). ٤٩٣\٣(, النجم الوهاج )٤٤٧\٣(األم  ) ٦(

 .آخر الطواف وإن تأذى بالزحام 
 ).٢٥١\٢(, مغني املحتاج )٤٩٣\٣(النجم الوهاج  ) ٧(
 .الفضيلة املتعلقة بنفس العبادة أوىل من الفضيلة املتعلقة بمكاهنا : , ونص القاعدة)١٧٨\٢(املنثور  ) ٨(

رب من الق
البيت يف 

الطواف إال 
عند فوات 

 الرمل
 

 حكم

  املواالة

  يف الطواف 
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 حتـرك , وال الرمـل, وال الوقوف من الزحـام,فإن كان بني الناس ال يمكنه اخلروج عنهم
 .)١( نص عىل معناه,ًحركة يرى هبا أنه لو قدر عىل الرمل لرمل

 ).رمل أوىلإال أن خياف صدام النساءفالقرب بال(:قال
  .)٢(ً حترزا عن ملسهن

 ).وأن يوايل طوافه:(قال
ً حتــى لــو طــاف يف كــل يــوم شــوطا أو بعــض شــوط , وال جيــب, أشــواطه وأبعاضــه:أي ٍ
 .)احلاوي ( ويف مسألة األبعاض وجه فيام تقدم عن ,)٣(جاز
َقل يا أهيـا الكـافر ُونm يقرأ يف األوىلويصيل بعده ركعتني خلف  املقام : (قال  ُ َِ َ ْ َْ ُّ َ  l والثـانيةُ

 ).اإلخالص
ً سـبعا ثـم صـىل خلـف املقـام  طـاف بالبيـتصىل اهللا عليه وسلم أن النبي : يف الصحيحني

صـىل اهللا عليـه عـن النبـي  عن جابر )٦( عن أبيه )٥(ويف حديث جعفر بن حممد  )٤(ركعتني
َواختذوا من مقام إبراهيمmأنه قرأ : يف  مسلم وسلم  َ َِ ِ ِْ ْ َِ ِ َ ُ َ مصىلَّ ُl)بينـه وبـني  فجعـل  املقـام )٧

                                                 
 ).٢٥٢\٢(, مغني املحتاج )٤٩٣\٣(,النجم الوهاج )٤٥٧\٢(, التتمة )٢٩٢\٤(,هناية املطلب )٤٤٧\٣(األم  ) ١(
 ).٢٥٢\٢(, مغني املحتاج )٤٩٣\٣(,النجم الوهاج )٤٥٨\٢(, التتمة )٢٩٢\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 ).٢٥٢\٢(, مغني املحتاج )٤٩٣\٣(, النجم الوهاج )٤٥٨\٢( التتمة  )٣(
, ومـسلم, )٥٦٦\٣(, الفـتح )١٦٢٣(البخاري, كتاب احلج, باب صـىل النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  لـسبوعه ركعتـني  ) ٤(

 ).٢١٩\٨(املنهاج رشح صحيح مسلم . كتاب احلج ,باب بيان أن املحرم بعمرة ال يتحلل بالطواف قبل السعي
جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بـن أيب طالـب اهلاشـمي, أبـو عبـد اهللا, امللقـب بالـصادق , ألنـه مل يعـرف عنـه  ) ٥(

, ميـزان االعتـدال )١٧٤\١(وفيـات األعيـان . هــ ١٤٨ًالكذب , كان صداعا باحلق , ومن أجالء التـابعني عـاش باملدينـة ت 
)١٤٣\٢.( 
 بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي , أبو جعفر من أفاضل أهل البيـت وقـرائهم , اتفقـوا عـىل توثيقـه حممد بن عيل بن احلسني ) ٦(

 ).١٣٦\٢٦(,هتذيب الكامل )٣٧٤\٤(وفيات األعيان . هـ١١٤ت. وجاللته 
 . واألمر فيه لالستحباب باالتفاق) : ٦٥٧\٣(قال يف الفتح). ١٢٥(البقره ) ٧(
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 كـان يقـرأ يف صـىل اهللا عليـه وسـلم وال أعلمه ذكره إال عن النبـي : فكان أيب يقول البيت
ُقل يا أهيا الكافر ُونmالركعتني  َِ َ ْ َْ ُّ َ ُl)٢(, m  ٌقل هو اهللاَُّ أحد َ َ َُ ْ ُ l فاسـتلمه  ثم رجـع إىل  الـركن

جـر ِيف  احلفتحت  امليـزاب  خلف  املقام ام وإن مل يفعله,)٣(ثم خرج من  الباب إىل  الصفا 
ن صالمها يف غـريه يف أقطـار األرض  فإ,ففي  احلرم  وإالوإال يف  املسجد ,)٤(ًخالفا ملالك
 .)٥(صح وأجزأه

  ).ًوجيهر ليال(: قال
 .)٦(اًهنارا كصالة الكسوف وغريه  ويرس:أي
 ) . جتب املواالة والصالة:ٍويف قول(: قال
ق ّفإن فر, عذر  ومها يف التفريق الكبري بال,القوالن يف املواالة فكالقولني يف الوضوء أما

,  ومن األعذار إقامة املكتوبة,)٧(ًيعدبه معرضا ما  والكثري,وءر فكالوضّعذ تًيسريا أو
حيسن ترك فرض العني   املفروض بصالة اجلنازة والرواتب وال//ويكره قطع الطواف

أن ابن  (:روى البخاري  ما, ه للمكتوبة ومن الدليل لقطع,)٨(فرض الكفاية للتطوع أو
 .)٩()ثم بنى عىل طوافه فلام أقيمت الصالة صىل مع اإلمام  كان يطوف بالبيتعباس 

                                                 
 
 
 ).١(لكافرون ) ٧(
 .سبق خترجيه ) ٣(
 ).٢٣٥\١(, إرشاد السالك )٢٨٩\٢(املنتقى  ) ٤(
 ).٤٩٣\٣(,النجم الوهاج )٥٤\٨(, املجموع)٣٩٨\٣(, العزيز)٢٩٥\٤(, هناية املطلب )٤٧٤\٢(التتمة  ) ٥(
 ).٢٥٣\٢(, مغني املحتاج)٤٩٣\٣(النجم الوهاج  ) ٦(
 ).٣٦٤\٢(روضة الطالبني  ) ٧(
 ).٣٦٤\٢(, روضة الطالبني )٣٩٨\٣(العزيز  ) ٨(
بـاب إذا وقـف يف الطـواف , وذكـر احلـافظ أنـه : مل أجده عن ابن عباس وإنام هو عن ابن عمر, وبوب البخاري رمحـه اهللا ) ٩(

 ).٥٦٦\٣(الفتح . موصول يف سنن سعيد بن منصور, وسكت عنه 
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ًوقــف لزمحــة أوعــي فاســرتاح قاعــدا مل يكــن قطعــا ولــو ً القــوالن يف  وأمــا,)١( نــص عليــه,ٍ
 , الوجـوب)القـديم(ظاهر كالمه يف ٌعن اجلديد أهنا سنة وأن (: قل البندنيجي نالصالة ف

تصيل عىل الراحلـة وعـن   وأنه نص فيه عىل أهنا ال, الوجوب)اجلديد(عن ونقل اجلوزي 
ِ وا ختm  واستدلوا للوجوب بقوله تعاىل)٢(ٌ أهنا سنة)القديم( ْ منُذواَّ ِ 

َ مقام إبراهيم مصىل ُْ َ َ َِ ِ ِ َ l)مخـس صـلوات كتـبهن ": صىل اهللا عليه وسلم وللسنة بقوله ,  )٣
 ًفـإن كـان نفـال فأصـح الطـريقني, والقـوالن يف طـواف الفـرض,)٤( " اهللا يف اليوم والليلة

 .)٥(ًجتب يف املفروض قطعا: وقيل,م وجوب الركعتني بعدهبعدالقطع 
 بـل يـصح ,ركـن للطـواف  بل الـصواب أهنـا ليـست بـرشط وال,وإذا أوجبناها فاألصح

 ويف اجلمع بيـنهام وبـني الطـواف بتـيمم واحـد ,غريها يسقط بفعل فريضة وال بدوهنا وال
 سـنة : وإن قلنـا,)٦(نيًفعـل قاعـدا مـع القـدرة عـىل القيـام يف أصـح الـوجه ت وال,وجهان

فنـسب وشـذ اإلمـام ,)٧( واألصـحاب نص عليه الشافعي,سقطت بغريها كتحية املسجد
فيـه   وحكـى الرويـاين,مً وجيوز فعلها قاعدا مع القدرة عىل القيا,)٨(إىل األصحاب خالفه

 يتعـني هلـا وقـت وال  وعـىل قـولني ال,)١٠(وجيمع بينها وبـني الطـواف بـالتيمم,)٩(وجهني
                                                 

 ).٤٥٥\٣(األم  ) ١(
 ).٤٩٤\٣( , النجم الوهاج)٣٩٧\٣(, العزيز)٢٩٤\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 .) ٦٥٧\٣(قال يف الفتح). ١٢٥(لبقرها ) ٣(
, )مخـس صـلوات يف اليـوم والليلـة: ( بلفـظ) ١٣٠\١(, الفـتح )٤٦(البخاري, كتاب اإليامن, باب الزكاة مـن اإلسـالم  ) ٤(

 ).مخس صلوات كتبهن اهللا عىل العباد: ( بلفظ٢١٢ص)١٤١٩(وأبو داود, كتاب الصالة, باب فيمن مل يوتر 
 ).٤٩٤\٣(لنجم الوهاج, ا)٣٩٧\٣(العزيز  ) ٥(
 ).٣٦٢\٢(, روضة الطالبني)٣٩٧\٣(العزيز  ) ٦(
 ).٣٦٣\٢(, روضة الطالبني)٢٩٥\٤(هناية املطلب  ) ٧(
 ).١٦٦\٥(, البحر)٦١١\٢(,احلاوي )٢٩٥\٤(هناية املطلب  ) ٨(
 .١٢٧شفاء الغليل ل ) ٩(
 ).٤٩٤\٣(النجم الوهاج ) ١٠(



  
٣٤٥ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 أنـه إذا ونقل عـن الـشافعي ,بالدم جيب جربها  وإذا مات ال,ًتفوت مادام حيا  وال,مكان
ــى  ــصلها حت ــامل ي ــه صــالها وأراق دم ــال أصــحابنا,ًرجــع إىل وطن ــستحب  (: ق ــدم م ٌال

 ٌ بأهنا سنة كان حكمها يف القضاء:أنا إذا قلنا وذكر القايض حسني ,) الواجب
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 ,يـه وجهـانوهل حيصل التحلل قبل فعـل هـذه الـصالة? ف,)١(ٌ وهذا شاذ ,حكم النوافل
يشرتط تقـديمها عـىل   وال,)إنه غلط رصيح(: والوجه الثاين قال املصنف , نعم:أصحهام
ٌ وفيـه رد عـىل مـن يقـول ,ادعـاه املـصنف  هكذا,باالتفاق بل يصح السعي قبلهام ,السعي

 .)٢(صح السعي حتى يكمل الطواف كذلك ملا كانتا ٌركن يف الطواف إذ لو ٌبأهنام رشط أو
ــبوع  وإذا ــل أس ــني لك ــن ركعت ــد م ــالوجوب فالب ــا ب ــإن قلن ــابيع ف ــا ,طــاف أس  وإن قلن

 ومتتـاز هـذه ,)٣( كراهـةبـال صىل للجميع ركعتني جـاز  ولو, فيستحب ذلكباالستحباب
وتقـع عنـه عـىل , ؤدهيـا عـن املـستأجري ألجـري ا فيهـا إذالنيابـةالصالة عن غريها بجريـان 

 وكذلك الويل يصليها عن الصبي غري املميز ويف وقوعهـا ,وقيل تقع عن األجري, املشهور
 ).٤(عنه الوجهان

ً حمرما أو حالال,يستحب ملن هو يف  مكة : فــرع  واختلـف العلـامء , اإلكثار من الطـواف,ً
 وظـاهر ,)٥()الطواف أفـضل(:  فقال املاوردي ,بالصالة والطواف يف  املسجد يف التطوع

:  وقـال ابـن عبـاس ,)٦( أن الـصالة أفـضل,قول غريه أن أفـضل عبـادات البـدن الـصالة
 .)٨( والطواف للغرباء أفضل,أفضلألهل  مكة  )٧( ]الصالة([

                                                 
 .١٢٧شفاء الغليل ل ) ١(
 .١٢٧ لشفاء الغليل ) ٢(
 ).٢٨٩\٣(, هناية املحتاج )٤٩٥\٣(, النجم الوهاج ١٣٣, اإليضاح ص)٣٠٠\٤(البيان  ) ٣(
 ).٤٩٥\٣(, النجم الوهاج )٥٣\٨(املجموع ) ٤(
 ) .٥٠\٨(,املجموع)٥٤٦\١(احلاوي  ) ٥(
 ).٥٠\٨(املجموع ) ٦(
 .ليست يف األصل, مستدركة من مصنف ابن أيب شيبة ) ٧(
 ).٣٥٣\٣)(١٥٠٣٨(اب احلج, باب الطواف للغرباء ابن أيب شيبة, كت ) ٨(
 

 
 

  
  
  
  

 

 

 

 استحباب اإلكثار

  . من الطواف
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 ,)١(//ذهبنا اجلواز واختلفوا يف ركعتيه فم, وأمجعوا عىل جواز الطواف يف أوقات النهي
 فركـب حتـى ,فلـم يرهـا طلعـت,أنه طاف بعد الـصبح فنظـر الـشمس : وصح عن عمر 
 . )٢( فصىل ركعتنيأناخ بذي طوى

ٍحلـديث ورد ,)٣(ً والـرشب أخـف حـاال ,ويكره األكل والرشب يف الطواف كراهـة تنزيـه
ــه ــواف": في ــاء يف الط ــه وســلم  رشب م ــي صــىل اهللا علي ــال احلــاكم "ًأن النب ــب : ق ٌغري

  .)٤(صحيح
مقتىض مذهبنا كراهيتـه كـام يكـره (:  قال املصنفة,ًولوطافت املرأة متنقبة وهي غري حمرم

 .)٥( )صالهتا متنقبة
ًويستحب للطائف أال يتكلم إال بـذكر اهللا تعـاىل وأال ينـشد شـعرا وإن كـان مباحـا  فـإن ,ً

 .)٦( وهو أشد من الكالم,ازفعله ج
إنــه ال يكــره كــام يف : قيــل(: يف بــاب االعتكــاف قــال الرويــاين ,وتعلــم العلــم يف الطــواف

 .)٧()االعتكاف
ره أن يبـصق يك(:  قال الروياين ,)٨( ويكره أن يضع يده عىل فيه يف الطواف كام يف الصالة

 ,)٩( قاله املاوردي ,)ٍأو يتنخم أو يغتاب أو يشتم وال يفسد طوافه بيشء من ذلك وإن أثم
                                                 

 ).٤٩٥\٣(, النجم الوهاج )٥١\٨(املجموع ) ١(
بإسـناد ): ٧٩\٨(, قـال يف املجمـوع )١٤٨\٥)(٩٣٢٧(البيهقي, كتاب احلج , باب من ركع ركعتي الطواف حيـث كـان ) ٢(

 .حسن 
 ).١٥٤\٥(البحر  ) ٣(
 ).١٣٩\٥(السنن ) إنه ال يثبت : ( ,والبيهقي نقل عن الشافعي)١٦٨٩)(٦٣١\١(املستدرك, كتاب املناسك ) ٤(
 ).٨٣\٨(املجموع  ) ٥(
 ).١٥٤\٥(,البحر )٥٨١\١( احلاوي  ) ٦(
 ).٣٦٦\٤(البحر  ) ٧(
 ).٦٣\٨(, املجموع )١٥١\٥(البحر  ) ٨(
 )١٥٣\٥(,البحر)٥٨٥\١(احلاوي  ) ٩(
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 .)١()ن يف الطوافآأنه كان يقرأ عليه القر(: وعن جماهد 
 فالبد مـن النيـة ,ٍ الطواف إن مل يكن يف حج وال عمرة, وهو مقدمه للمسألة اآلتية:فــرع 

ً نفال كان أو منذورا,بال خالففيه  ً)٢(. 
ٌ وإن كان يف حج أو عمرة فالنية مستحبة فيه  ; ال جيب: أصحهام, وهل جيب?فيه وجهان,ٍ

ٍرض آخـر مـن طلـب غـريم ونحـوه غـ وهل يـشرتط أال يـرصفه إىل ,شملهتألن نية احلج  ٍ
 أما طواف القدوم فالقياس أن اخلـالف , هذا يف طواف الفرض, نعم: أصحهام,?وجهان

 ويف ,ً ألنه مـن احلـج وإن كـان سـنة; وإطالق كالمهم يقتضيه,جيزئ فيه كطواف الفرض
إنه الشك (:  فقال ابن الرفعة  وأما طواف الوداع,ما يفهم اجلزم باشرتاطها فيه ابن يونس

نه لـيس مـن إ:  وما قاله يظهر إذا قلنا,) ألنه يقع بعد التحلل التام,يف أنه البد فيه من النية
ً سـنة كانـت أو واجبـا فالقيـ, أما إذا جعلناه من مناسك احلج,مناسك احلج اس أن جيـري ً

 . )٣(فيه اخلالف كطواف الفرض
 , والـسعي, ومزدلفـة, والوقـوف بعرفـة,أما ما سوى الطـواف مـن أعـامل احلـج كـالرمي

 ,عيمــا اخــتص بفعــل كالــس:  وقيــل,يفتقــر:  وقيــل,ال يفتقــر يشء منهــا إىل النيــة: فقيــل
 .)٤( ال يفتقر; ألن املعترب فيه جمرد اللبث, كالوقوف وماال,والرمي افتقر

 .) ٥( فاألصح صحة طوافه الوضوءٍ ولو نام يف الطواف أو بعضه عىل هيئة ال ينتقض
 
 

                                                 
 ).١٥٣\٥(البحر  ) ١(
 ).١٩٩(راغبني ص,كنز ال)٤٩٥\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 ).١٩٩(,كنز الراغبني ص)٤٩٥\٣(, النجم الوهاج )٣٦٤\٢(روضة الطالبني  ) ٣(
 ).١٦\٨(املجموع  ) ٤(
 ). ١٩٩(,كنز الراغبني ص)٤٩٥\٣(, النجم الوهاج )١٦\٨(املجموع  ) ٥(

  

 النية يف الطواف
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 ).ًولو محل احلالل حمرما وطاف به حسب للمحمول برشطه: (قال
 أمـا إذا نـواه لنفـسه فكيـف ,ًو شيئاوهذا يظهر إذا نوى احلامل الطواف للمحمول أو مل ين

أن يقع للحامل فقط; ألنه الفاعل أوهلـام إما :  فينبغي أن يقال?حمله املحرمبينرصف عنه 
 وهذا إذا مل يرصفه املحمـول عـن ,هلام عىل الوجهني اآلتيني فيام إذا قصده املحرم لنفسه أو

د نــوى فالشــك يف وقوعــه ٌ وقلنــا النيــة رشط واحلامــل قــ, أمــا إذا رصفــه أومل ينــوه,نفــسه
 .)١(للحامل

 ).ٌوكذا لو محله حمرم قد طاف عن نفسه: (قال
الطـواف الـذي ال :  أي)طـاف عـن نفـسه( : وقولـه, ما قلنـاه يف احلـالل//وهذا يأيت فيه
 .)٢( وقد ذكرناه ,حيتاج إىل نية

 .)وإال: (قال
  .)٣(إن مل يكن طاف عن نفسه: أي

 ).ه  فل,فاألصح أنه إن قصده للمحمول(
 .)٤(ٍرض آخرغً خترجيا عىل قولنا يشرتط أال يرصفه إىل 

ٌ فـإن الطـواف حينئـذ حمـسوب, ال يشرتط ذلك:ًللحامل فقط خترجيا عىل قولنا: والثاين   ٍ 
 وقـد , أو حمـرم, وهـو حـالل, بخالف ما إذا محل حمرمني فطاف هبـام, فال ينرصف عنهله,

  ,امل جيزهيام; ألن الطواف غري حمسوب للح, فإنهطاف
  .فاملحموالن كراكبي دابة

 ,ً أومل يقـصد شـيئا, إذا كان املحمول قـد قـصد نفـسه, وصورة املسألة,ًهلام مجيعا:والثالث
                                                 

 ).٢٥٣\٢(, مغني املحتاج )٤٩٦\٣(, النجم الوهاج )٣٦٤\٢(روضة الطالبني  ) ١(
 ).٣٩\٢(تاج حتفة املح ) ٢(
 ).٢٩٠\٣(, هناية املحتاج )٣٨\٢(, حتفة املحتاج )٢٥٤\٢(, مغني املحتاج )٤٩٦\٣(النجم الوهاج  ) ٣(
 ).٢٩٠\٣(, هناية املحتاج )٣٨\٢(, حتفة املحتاج )٢٥٤\٢(مغني املحتاج  ) ٤(
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لو قصد احلامل لنفسه
 أو هلام
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 فإذا وجد منه ذلـك , ال أثر للرصف: وقلنا, أو قصد احلامل, إن النية ليست برشط:وقلنا
فعـل املنـسوب  فنـسب الفعـل إليـه فوقـع الطـواف لـه للنيـة وال,وقد قصده احلامل بفعله

 .)١(إليه
 ). أو هلام فللحامل فقط,وإن قصد لنفسه: (قال

 ووجهه أن احلامل هـو الفاعـل ومل يـرصفه عـن ,اتفاق األصحاب عىل ذلكحكى اإلمام 
ً يقصد شيئا فهو كام لـو قـصد نفـسه أو  ولو مل, أنه حيصل هلام: وجه)التهذيب ( ويف ,نفسه
 .)٢(كليهام

 واعلم أن نية املحمول نفسه يف هذه الصور الثالث ال اعتبار هبا; ألن الفعـل مـن احلامـل 
 وال قصده احلامل به بخالف الصور الـسابقة ,ٌحقيقة فلم يوجد من املحمول فعل حقيقة

اقيـون فنقلـوا فـيام إذا محـل حمـرم  وأما العر, هذه طريقة اخلراسانيني,إذا قصده للمحمول
 أنه للحامـل وهـو )اإلمالء( أحدمها نصه يف ,ًحمرما ونوى كل منهام الطواف لنفسه قولني

 وزاد صـاحب ,)٣()أنـه للمحمـول( ):خمتـرص احلـج األوسـط(نـصه يف :  والثاين,األصح
ً قوال ثالثا رآه يف خمترص لبعض أصحاب املزين )العدة(  أنـه يقـع :)٤()املسافر (سامه كتاب ً

 وردوه,)٦( وهـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــذهب أيب حنيفـــــــــــــــــــــة )٥(هلـــــــــــــــــــــام

                                                 
 ).٢٩٠\٣( هناية املحتاج ,)٢٥٤\٢(, مغني املحتاج )٤٩٦\٣(, النجم الوهاج )٤٠٦\٣(,العزيز )٢٦٢\٣(التهذيب  ) ١(
أن احلركــات الــصادرة مــن : ( , وقــال يف النهايــة)٤٩٦\٣(,الــنجم الوهــاج)٤٠٦\٣(,العزيــز )٣٠٠\٤(هنايــة املطلــب  ) ٢(

 ).احلامل, الجيوز تقدير رصفها إىل مرصفني
 .١٣١, شفاء الغليل ل)٢٧\٨(, املجموع )٤٠٦\٣(, العزيز )١٦٤\٥(,البحر )٥٤٦\٣(األم  ) ٣(
 ).٢٦\٨(كر هذا الكتاب النووي يف املجموع ذ ) ٤(
 ).٤٩٧\٣(, النجم الوهاج )٢٧\٨(, املجموع )٤٦٨\٢(التتمة  ) ٥(
 ).٢٧\٨(, املجموع )١١٠٧\٢(, البحر العميق ١٠٠إرشاد الساري ص  ) ٦(
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ٌ كـان كـل مـن إذااملـسألة فـيام  وفـرض املـاوردي ,)١(ٌبأنه طواف واحـد فـال يقـع الثنـني
ــه طــوا ــا علي ــول حمرم ــل واملحم ــذي ذكــره ,)٢(فًاحلام ــصيل ال ــارة إىل التف ــه إش ٌ وفي

 وعــدم , ويف اشــرتاط النيــة, وبــام ذكرنــاه فــيهام, وإذا أحطــت بــالطريقني,اخلراســانيون
ً إذا محل رجل رجال وطاف به: أن تقول,عندكاجته الصارف   , فإن نويـاه للحامـل فلـه,ٌ

ًأو للمحمول فله أو نوى كل عن نفسه فللحامل فقط أومل ينو شيئا إن كان يف طـواف  ف,ٌ
 أو عىل احلامـل , أوعليهام,حيتاج إىل النية مل يصح وإال كان عىل ا ملحمول فقط حسب له

 .ُ وهي خالصة ما حترر يف ذلك,ُ فهذه ستة أقسام,)٣(فقط فللمحمول
ًوال فرق يف مجيع ما ذكرنا بني أن يكون املحمول بالغا أو صبيا وال بني أن يكون احلامل  ً

 . )٤(ه أو غريهّله ولي
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).للسعي ثم خيرج من  باب الصفا ,بعد الطواف وصالتهيستلم  احلجر : فصل: (قال
                                                 

 ).١٦٤\٥(, البحر )٦٠٩\١(احلاوي  ) ١(
 ).٦٠٩\١(احلاوي  ) ٢(
 .١٣١شفاء الغليل ل ) ٣(
 .١٣١, شفاء الغليل ل)١٦٤\٥(البحر  ) ٤(
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 //الـذي تقـدم يف صـالة يف حـديث جـابر صـىل اهللا عليـه وسـلم ثبت ذلك عن النبـي 
:  وقول الغـزايل ,) قبل خروجهوامليزابإنه يأيت  امللتزم (:  وقول املاوردي ,)١(الطواف

 .)٢( مردودان )قبل الصالةإنه يأيت  امللتزم (
  ).ورشطه أن يبدأ بالصفا: (قال

  ,بدأ بالـصفايه وسلم صىل اهللا علأن النبي   لنا, يف املشهور عنه)٤ (ًخالفا أليب حنيفة)٣ (
هكـذا  " نبدأ بـام بـدأ اهللا بـه ":  صىل اهللا عليه وسلم  وغريمها عنه ويف مسلم والنسائي

 وأن , عـىل األمـر" ابـدأوا بـام بـدأ اهللا بـه " : النـسائي وذكـر املـصنف أن يف ,عىل اخلـرب
 . )٥(إسنادها صحيح
قصود هنـا البـداءة يف املـرة األوىل, , وامل , مل حيسب مروره منها إىل  الصفافإن بدأ باملروة

ٍ رشط فيها بال خالف عندنا, فلو بدأ باملروةواالبتداء بالصفا ً وأكمل سـبعا حـسب لـه ,ٌ
 . أما املرة الثانية فسيأيت حكمها,)٦(إىل  املروة  الصفا  ٍ وأتى بمرة أخرى من ,منها ست

 
 ).ًوأن يسعى سبعا: (قال

وصـىل , ً سبعا فطاف بالبيتصىل اهللا عليه وسلم قدم رسول اهللا :  قالملا روى ابن عمر 

                                                 
 سبق خترجيه  ) ١(
, اإليـــضاح ورشحـــه )٢٥٥\٢(, مغنـــي املحتـــاج )٥٨\٨(, املجمـــوع )٣٨٠\١(,اإلحيـــاء )٦١٥ ٦١٤\١(احلـــاوي  ) ٢(

 . ٢٨ص
 ). ٣٦٩\٢(, روضة الطالبني )٣٠٤\٤(,البيان)٤٤٢\١(, حلية العلامء )٤٠٨\١(, املهذب ٧٦التنبيه ص ) ٣(
, وذكــر أن الروايــة املــشهورة أهنــا رشط ١١٨,إرشــاد الــساري ص)٤٦٩\١(سالك يف املناســك ,املــ)٥٠\٤(املبــسوط ) ٤(

 ). ١٢٨٩\٣(البحر العميق . موافقة ملذهب الشافعي 
, وروايـة )٦٦\٨(,وتصحيح النووي يف املجموع ٤٣١ص)٢٩٦٣(النسائي, كتاب احلج, بالقول بعد ركعتي الطواف ) ٥(

 مسلم يف حديث جابر سبق خترجيه 
 .١٣٤, شفاء الغليل ل)٣٠٥\٤(البيان ) ٦(

  

 
 أ//١١١

العمل بعد 
 الطواف

 رشوط السعي
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إن تـرك :  وقال أبو حنيفة ,)١(ٌمتفق عليه ً سبعاواملروةركعتني وبني  الصفا خلف  املقام 
 ويف كـل شـوط إطعـام مـسكني نـصف صـاع إىل أربعـة ,ً أو سهوا لزمه دماًالسعي عمد

ًقـوال كمـذهب أيب عـن أيب عـيل عن ابن القطان  وحكى الدارمي ,)٢(أشواط ففيها الدم
  . وهو شاذ,)٣(حنيفة 
 ). إليه أخرىا وعوده منهة,مرإىل  املروة ذهابه من  الصفا : (قال

 ويدل له حديث ابن عمـر ,)٤(هذا هو الصحيح الذي عليه عمل الناس ومجهور العلامء
 )٥( ]واإليـاب[ٍ يـصدق عـىل كـل مـن الـذهاب )واملروةبني  الصفا (:  فإن قوله,املذكور
 فلـو مل حيـسب ,ملـروة إىل  ا والشك أنه عاد من  الصفا ,)٦(ً وقد ذكر كونه سبعا,والعود

ُ وحكــي عــن أيب بكــر , وهــو خــالف احلــديث,العــود لــزادت الطوافــات عــىل الــسبع
 , جـازواملـروة حتى لو عـاد ال بـني  الـصفا ,أن الذهاب مرة والعود ال حيسب: الصرييف

 فإنـه يقتـيض أن يكـون , وهذا مردود ملا قلناه,)٧(إىل  املروة ٍوحسب كل مرة من  الصفا 
 , وهو خـالف ظـاهر احلـديث, طاف بينهام ثالث عرشة مرةصىل اهللا عليه وسلم النبي 

 وهو قول ,واحدة  وحكي عنه أن الذهاب والعود كالمها مرة,)٨(وعمل الناس املستمر
                                                 

ومـسلم, كتـاب احلـج, ) ٥٨٦\٣(, والفـتح )١٦٤٧(البخاري, كتاب احلج, باب ماجاء يف السعي بني الـصفا واملـروة ) ١(
 .٥٣٧ص) ١٢٣٤(باب ما يلزم من أحرم باحلج ثم قدم مكة من الطواف والسعي 

, البحــر )٤٦٦\١(,املــسالك يف املناســك )٥١−٥٠\٤(بــسوط ,امل)٨١\٣(,بــدائع الــصنائع )٧٧٦\٢(خمتلــف الروايــة  ) ٢(
 ).١٢٩٣\٣(العميق 

 ).٣٠٢\٤(, البيان )٤٤٢\١(, حلية العلامء )٥٩\٨(املجموع  ) ٣(
, املــــسالك يف املناســــك )٤٠٣\٢(,حتفــــة الفقهــــاء١٣٥, شــــفاء الغليــــل ل)٦١\٨(,املجمــــوع )٤٨١\٢(التتمــــة  ) ٤(
 ).٢٤٦\١(يف الفقه احلنبيل , املحرر )٢٥٢\١(,بداية املجتهد )٤٩٦\١(
 .والعود بخط خفيف: يف األصل أن هذه الكلمة فوق قوله ) ٥(
 ).٦١\٨(املجموع  ) ٦(
 .١٣٥, شفاء الغليل ل)٦١\٨(, املجموع )١٧١\٥(البحر  ) ٧(
 ).٦١\٨(املجموع  ) ٨(
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 وابـن ,صـطخري واإل , وابـن خـريان , وابـن جريـرأيب عبد الرمحن بـن بنـت الـشافعي
ًوهـذا أكثـر فـسادا مـن األول; ألنـه شـاركه يف الزيـادة عـىل الـسبع وزاد , )٢)(١( الوكيل
يف حديثـه الطويـل الـذي يف  وقـد قـال جـابر ,)٣(  بأن ختم الـسعي يكـون بالـصفا,عليه

 لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا ":  فقــال, حتــى إذا كــان آخــر طوافــه عــىل  املــروة :مــسلم
 وأن آخـر طوافـه , وهـذا يقتـيض أن يكـون خـتم بـاملروة,)٤( "استدبرت مل أسق اهلدي 

 إذا , واملراد بالطواف السعي مما يـشهد لـذلك كـون احللـق عليهـا يف العمـرة,كان عليها
 كـل مـرة, وعـىل املـذهب  يفعرفت هذا فعىل الوجهني الضعيفني يكون البداءة بالـصفا

 البــداءة // ويــشرتط,واخلامــسة والــسابعة  والثالثــة األوىل يفيــشرتط البــداءة بالــصفا
ً فلو نيس السادسة وشيئا منها ,الرتتيبويشرتط ,)٥( يف الثانية والرابعة والسادسةباملروة

 ولــو نــيس اخلامــسة جعلــت الــسابعة خامــسة وأتــى بالــسادسة ,مل حيــسب الــسابعة
 ).٦(والسابعة

, فال بد مـن  فلو بقي منها خطوة أو بعض خطوة, ويشرتط استيعاب املسافة يف كل مرة
ًراعــا مــن لهــا, فلــو نــيس ذاالتيــان هبــا, وال حيــسب مــا بعــدها حتــى يــصل إليهــا ويكم

أوهلا أتى بجميعها, أو من وسطها حسب ما مىض, ويـأيت بـام تركـه بعـده, السادسة من 
 فـإن ,مـن آخـر الـسابعة عـاد وأتـى بـهأو من آخرها أتى به وبالسابعة, وإن ترك خطـوة 

                                                 
 ).٦١\٨(, املجموع )٣٠٥\٤(,البيان )١٧١\٥(, البحر )٦٢٨\٢(احلاوي  ) ١(
ٌعبد اهللا بن موسى, أبو حفص بن الوكيـل كـان فقيهـا جلـيال مـن أئمـة أصـحاب الوجـوه الفقهيـة, لـه بـاع يف عمر بن  ) ٢( ً ً

 ).٤٧٠\٢( وطبقات اإلسنوي ١١٩,طبقات الشريازي ص)٤٧٠\٣(طبقات السبكي . هـ٣١٠احلديث, ت 
 ).٦١\٨(, املجموع )٦٢٨\٢(احلاوي  ) ٣(
 .سبق خترجيه ) ٤(
 ).٦١\٨(املجموع , )٦٢٩ ٦٢٨\٢(احلاوي  ) ٥(
 ).١٧٢\٥(البحر  ) ٦(
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 .)١(رجع إىل بلده قبل أن يأيت به كان عىل إحرامه
 ,قبـه بأصـل مـا يـذهب منـهًيشرتط إن كان ماشـيا أن يلـصق ع(:  وهلذا قال األصحاب

 دابتـه حتـى ال يبقـى بينـه ر والراكـب يلـصق حـاف,ورؤس أصابع رجليه بام يذهب إليـه
ً يسعى ماشيا فإن سـعى راكبـا أو حممـوال جـازهواألفضل أن. )٢()وبني املكان فرجه ً ً)٣(, 
 .)٥(والركوب يف السعي أخف منه يف الطواف. ; ملا سبق يف الطواف)٤( ًخالفا أليب ثور

واسـتدلوا لـذلك , )٦( وسـائر رشوط الـصالة,وال يشرتط فيه الطهارة وال سرت العـورة
  ال تطـويف بالبيـت اصنعي ما يصنع احلاج غري أن" :  لعائشةصىل اهللا عليه وسلم بقول 

 والـسعي إنـام يكـون , ويف هذا االستدالل نظـر; ألن حيـضها كـان قبـل الطـواف,)٧("
 .)٨(املأمور به فال يكون من ,بعدالطواف فال يمكنها اإلتيان به

ولــو أقيمــت . )٩(إن أوجبناهــا يف الطــواف فهاهنــا خــالف:  فيــه وقيــل, واملــواالة ســنة
 .)١٠(املكتوبة وهو يف السعي قطعه

) ١١ (]بيـنهام الوقـوف[وأن يـسعى بعـد طـواف ركـن أو قـدوم بحيـث ال يتخلـل : (قال

 ).بعرفة
                                                 

 ).٥٩\٨(املجموع  ) ١(
 ).٥٩\٨(املجموع  ) ٢(
 ).٥٠٢\٣(, النجم الوهاج )٣٠٧\٤(,البيان )٢٩٥\٣(اإلرشاف  ) ٣(
 ).٥٠٢\٣(, النجم الوهاج )٣٠٧\٤(,البيان )٢٩٥\٣(اإلرشاف  ) ٤(
 ).٥٠٢\٣(, النجم الوهاج )٦٣\٨(, املجموع )٦٣٠\٢(احلاوي  ) ٥(
 ).٥٠٢\٣(, النجم الوهاج )٦٣\٨(املجموع  ) ٦(
 . سبق خترجيه ) ٧(
 .١٣٨شفاء الغليل ل ) ٨(
 ).٥٠٢\٣(, النجم الوهاج )٦٢\٨(املجموع  ) ٩(
 ).٥٠٣\٣(, النجم الوهاج )١٧٣\٥(البحر  ) ١٠(
 .تكررت مرتني , فحذفت إحدامها ) ١١(
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ونقـل , )١( إنام سعى بعـد الطـوافصىل اهللا عليه وسلم  النبي أما كونه بعد طواف; ألن
ـــاوردي  ـــهامل ـــا عـــن عطـــاء ,)٢(اإلمجـــاع في يف  ونقـــل اإلمـــام ,)٣(ً ونقـــل غـــريه خالف

 قـال ,عتـد بالـسعياعن بعض أئمتنا أنه لـو قـدم الـسعي عـىل الطـواف ) ٤()األساليب(
 .)٥()وهذا النقل غلط ظاهر(: املصنف

 وحديث أسـامة بـن ,)٦(ٍتذكر ترك يشء من الطواف أتى به وأعاد السعيثم  ولو سعى 
 افعـل " صـىل اهللا عليـه وسـلم  فقال النبـي سعيت قبل أن أطوف: فيمن قال)٧(رشيك 

ــو داود "وال حــرج  ــ, )٨( رواه أب ــل طــواف حمم ــدوم وقب ــه بعــد طــواف الق ٌول عــىل أن
 .)٩( وأما انحصاره بعد الطوافني كام ذكر املصنف فهو املعروف,اإلفاضة

إذا طـاف للـوداع جيوز إن أحـرم بـاحلج مـن  مكـة : أبو نرص  قال الشيخ(: )البيان(ويف 
 ,)١١( ونقل ذلك عن ابن عمر )١٠()أن يقدم السعي بعد هذا الطواف  إىل  منىبخروجه

 وهذا ,)١ ( ال جيوز: وإسحاق, وأمحد, وقال مالك ,)١٢(  والقاسم بن حممد ,وابن الزبري
                                                 

 ).٢٥٦\٢(مغني املحتاج . كام يف حديث جابر ) ١(
 .١٣٤, شفاء الغليل ل)٢٥٦\٢(, مغني املحتاج )٦٢٢\٢(وي احلا ) ٢(
 ).٢٩٤\٣(اإلرشاف  ) ٣(
 .١٣٤, وصاحب شفاء الغليل ل)١١٩\٢(, والزركيش يف املنثور )٦٢\٨(ذكره النووي يف املجموع  ) ٤(
 .١٣٤, شفاء الغليل ل)٤٩\٣(, النجم الوهاج )٦٢\٨(املجموع  ) ٥(
 ).٦٦\٨(املجموع  ) ٦(
 ).٣١\١(, اإلصابة )٦٠\١(االستيعاب . ن رشيك الثعلبي من بني ثعلبة بن يربوع كويف, له صحبةأسامة ب ) ٧(
 و ابن أيب شيبة, كتاب احلـج, بـاب يف الرجـل ٢٩٢ص )٢٠١٥(ًكتاب املناسك, باب من قدم شيئا قبل يشء يف حجه  ) ٨(

 . إسناده صحيح ): ٦٦\٨(وع , قال يف املجم)١٣٩٢٦) (٢٤١\٣(يبدأ بالصفا واملروة قبل الطواف بالبيت 
وأما احلديث املنقول أن ذلك كان يف ابتـداء احلـج حـني : , وقال فيه )٤٢٩\١(, املسالك يف املناسك )٦٦\٨(املجموع  ) ٩(

 .وذلك ال جيوز اليوم باإلمجاع: مل تستقر أفعال املناسك , وقال 
 ).٦٢\٨(, املجموع )٣٠٣\٤(البيان  ) ١٠(
 ).٦٢\٨(ملجموع , ا)٣٠٤\٤(البيان  ) ١١(
 ).٦٢\٨(, املجموع )٣٠٤\٤(البيان  ) ١٢(

  
  
  

عد السعي يكون ب
 طواف
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 بعــد  وظــاهر كــالم األصــحاب أنــه ال جيــوز إال, غريــب)البيــان (الــذي نقلــه صــاحب 
 .)٢(طواف القدوم واإلفاضة

 فيجـوز تـأخري الـسعي ,ٌالة بني الطواف والـسعي سـنةا بل الصواب أن املو,والصحيح
 كـام ,// وجيوز تأخريه عن طواف القدوم ما مل يقف بعرفة,عن طواف اإلفاضة ما شاء

 ,)٣(عــد ذلــك إال بعــد طــواف اإلفاضــة فــإن وقــف مل جيــز الــسعي ب,أشــار إليــه املــصنف
 .)٤(ٌالة بني الطواف والسعي واجبةاُوحكي وجه ضعيف أو قول أن املو

ً شيئا يـسريا أجـزأهالتوى فإن ,والبد أن يكون السعي يف بطن الوادي  وإن عـدل حتـى ,ً
 وقالـه البنـدنيجي ,)القـديم( نـص عليـه يف ,زمل جيـفارق الـوادي إىل  زقـاق العطـارين ي

 .)٥( والدارمي
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ). مل يعده,ومن سعى بعد قدوم: (قال
 وال أصـحابه بـني   عليه وسلم صىل اهللا مل يطف النبي ": قالألن يف الصحيح عن جابر 

                                                                                                                                            
,املجمـوع )٢٩٥\١(,إرشـاد الـسالك )٣٠٣\٢(, املسائل عن إمامي أهل احلـديث )٢٤٠\٥(, املغني)٣٠٤\٤(البيان  ) ١(
)٦٢\٨.( 
 ).٦٢\٨(املجموع  ) ٢(
 ).٣٠٤\٤(,البيان )١٦٩\٥(, ا لبحر )٤٧٠\٢(, التتمة )٦٣٠\٢(احلاوي ) ٣(
 ).١٦٩\٥(بحر ال ) ٤(
 ).٥٠٣\٣(,النجم الوهاج )٦٤\٨(, املجموع )٧\٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )١٧٣\٥(البحر  ) ٥(

من سعى بعد 
 قدومه مل يعد

 

  
  

استحباب الرقي 
 عىل الصفا واملروة
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ً إال طوافا واحـداواملروةالصفا   فلـو أعـاد , واملـراد بـالطواف الـسعي, " طوافـه األول ,ً
 .)١(خالف األوىل:  وقيل,كره
 ). قدر قامةواملروةويستحب أن يرقى عىل  الصفا : (قال

 حتـى , عليهـاي فرقـ بدأ بالـصفاصىل اهللا عليه وسلم  أن النبي )مسلم(يف  حديث جابر 
 ).٢ ( كام فعل عىل  الصفاففعل عىل  املروة املروة  وفيه حتى أتى  ,رأى  البيت 

 وأمـا اليـوم فـال تـرى  ,وبـني  املـروة رى فحالت األبنية بينهـا ُكانت تإن  الكعبة :  وقيل
 .)٣(من  باب الصفا  عىل  الصفا إال منالكعبة 

ً واختلـف النقـل عنـه فقيـل قـدرا ,يـشرتط صـعودمها(: ن الوكيـل  وقال أبـو حفـص بـ
 .)٤()قدر قامة:  وقيل, وهو األصح عنه,ًيسريا

 فاحلـذر مـن أن خيلفهـا , لكن بعض الدرج مـستحدث, واملذهب أن الصعود مستحب
 واالسـتحباب ,)٥(ينبغـي أن يـصعد يف الـدرج حتـى يـستيقن و, فال يصح سعيه,وراءه

 .)٦( أما املرأة فال ترقى,الذي ذكرناه إنام هو للرجل
 
 
 

 اهللا أكرب عىل ما هدانا واحلمد ,كرب اهللا أكرب وهللا احلمدأ اهللا أكرب اهللا : قاليفإذا رق: (قال
وله احلمد حييي ويميـت بيـده  ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له له امللك ,هللا عىل ما أوالنا

                                                 
 ).٢٥٦\٢(,مغني املحتاج )٦٤\٨(,املجموع )٣٠٣\٤(هناية املطلب  ) ١(
 .سبق خترجيه  ) ٢(
 ).٢٥٦\٢(, مغني املحتاج )٤٩٩\٣(النجم الوهاج  ) ٣(
 ).٤٩٩\٣(, النجم الوهاج )٦٠\٨(,املجموع )٣٠٨\٤(,البيان )٦٢٦\٢(احلاوي ) ٤(
 ).٢٥٦\٢(, مغني املحتاج )٤٩٩\٣(,النجم الوهاج )٦٠\٨(,املجموع )٣٠٨\٤(البيان  ) ٥(
 ).٢٥٦\٢(, مغني املحتاج ) ٤٩٩\٣(, النجم الوهاج ٧٦التنبيه ص ) ٦(

الذكر عىل الصفاء 
 واملروة
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 ). ٍاخلري وهو عىل كل يشء قدير
 ال إله إال اهللا وحده أنجز وعده ونرص عبـده وهـزم "بعض ذلك وفيه ويف حديث جابر 
 .)١( "األحزاب وحده 

 .) ًثم يدعو بام شاء دينا ودنيا:(قال
 .)٢(أنه دعا بني ذلكيف حديث جابر 

ًويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا واهللا أعلم: قلت:(قال ً.( 
ًثبتت اإلعادة ثانيا وثالثا  .)٣( يف حديث جابر ,ً

بكــرس ( رقــي:  وقولــه,)٥( وال يلبــي يف األصــح,)٤(يعيــد يف الثالثــة الــذكر فقــط:  وقيــل
 .)٦()القاف
 ).وآخرهوأن يميش أول  املسعى : (قال
ًيـسعى سـعيا شـديدا فـوق الرمـل:  أي, ويعـدو يف الوسـط,تـهنعىل هي: أي إن عجـز  فـ,ً

 .)٨( املسعى وينبغي أن يتحرى لسعيه زمن خلو ,)٧(للزمحة تشبه كام قلنا يف الرمل
 

 .)٩(إن سعت يف اخللوة بالليل سعت كالرجل:  وقيل,واملرأة متيش وال تسعى

                                                 
 .وسبق ختريج احلديث.,)٣٠٥\٤(البيان  ) ١(
 ., وسبق ختريج احلديث)٥٠١\٣(وهاج , النجم ال)٣٠٦\٤(البيان  ) ٢(
 ., وسبق ختريج احلديث)٣٠٦\٤(البيان  ) ٣(
 ).٥٠١\٣(, النجم الوهاج )٥٩\٨(املجموع  ) ٤(
 ).٥٩\٨(املجموع  ) ٥(
 .٧٦التنبيه ص ) ٦(
 ).٣٠٦\٤(البيان  ) ٧(
 ).٥٠١\٣(, النجم الوهاج )١٦٩\٥(البحر  ) ٨(
 ).٥٠١\٣(, النجم الوهاج )٧\٩(اج رشح صحيح مسلم , املنه)١٣٧\٥(, البحر ٧٦التنبيه ص ) ٩(
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 ).وموضع النوعني معروف: (قال
 وهـو العمـود املبنـي يف ,حتى يكون بينه وبـني امليـل األخـرضأنه يميش من  الصفا يريد 

ً ثم يـسعى سـعيا شـديدا حتـى يتوسـط , قدر ستة أذرع,عىل يسارهركن  املسجد احلرام  ً
ثم يميش عىل   بدار العباس ٌ واألصل متصل,بني امليلني اللذين أحدمها يف ركن املسجد

 مـشى يف اجلميـع,  ولو سعى يف اجلميـع أو, وهكذا يف كل مرة,هينته حتى يصل  املروة 
 عـىل   ومل يـرد يف الـصالة, جـاز, الـسعي//سعى يف موضع امليش أو مشى يف موضعأو 

 .)١(ْيف آخر السعي يشاملروة 

                                                 
 ).٢٥٧\٣(, مغني املحتاج )٥٠٢\٣(, النجم الوهاج )١٦٩\٥(, البحر )٦٢٥\٢(احلاوي  ) ١(
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 يف سابع ذي احلجة بعد صـالة يستحب لإلمام أو منصوبه أن خيطب بمكة:ٌفصل : (قال
 ).ويعلمهم ما أمههم من املناسكالظهر خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إىل  منى 

هـل : ًاخلطيب فقيها قال  وإن كان,)١(  بنمرة إىل اخلطبة الثانية املرشوعة يوم  عرفة : أي
 .)٣(بل أن خيرجوا ويأمر املتمتعني أن يطوفوا للوداع ق,)٢(نص عليه. من سائل? 

 وهـذه ,)٤( ثـم خيطـب هـذه اخلطبـة, وإن كان يوم اجلمعـة فيخطـب للجمعـة ويـصليها
بإسـناد  واحلـديث فيهـا رواه البيهقـي ,)٥(اخلطبة أول اخلطب األربـع املـسنونة يف احلـج

 .)٦(جيد
ً وإن كـان حـالال افتتحهـا ,ًة حمرمـا افتتحهـا بالتلبيـة وإن كان الذي خيطـب هـذه اخلطبـ

 يـستحب لـه أن حيـرم ويـصعد املنـرب ًوإن كـان مقـيام بمكـة(:  قال املاوردي ,)٧(بالتكبري
 :ناه مــن قــوهلم وهــو يقتــيض أن هــذه املــسألة مــستث, هكــذا قــال,)٨()ًحمرمــا ثــم خيطــب

 .)اإلحرام عند السري(
. )٩(ً وتـارة عـىل إقامـة احلـج,ري احلجـيجيً منصوب اإلمام عىل احلج تارة عـىل تـس:فــرع

أنـه يـؤدب : منهـا) األحكـام الـسلطانية  (يففاألول له عـرش وظـائف ذكرهـا املـاوردي 
                                                 

 ).٥٠٤\٣(, النجم الوهاج )١٧٩\٥(البحر  ) ١(
ايـة املحتـاج , هن)٥٠٤\٣(, الـنجم الوهـاج )٦٨\٨(,املجمـوع )٦٤٨\٢( احلـاوي ١٤١األم ,األحكام الـسلطانية ص ) ٢(
)٢٩٤\٣.( 
 ).٦٩٤\٢(احلاوي  ) ٣(
 ).٢٩٤\٣(,هناية املحتاج )٦٨\٨(,املجموع )٦٤٨\٢(احلاوي  ) ٤(
 ).٥٠٥\٣(, النجم الوهاج )١٧٩\٥(, البحر)٦٤٨\٢( احلاوي ١١٤٠األحكام السلطانية ص ) ٥(
, والقرى, باب ما جـاء )١٨٠\٥) (٩٤٣٦(السنن, كتاب احلج, باب اخلطب التي يستحب لإلمام أن يأيت هبا يف احلج  ) ٦(

 .٣٧٥يف خطبة اإلمام يوم السابع ص 
 ).٢٩٤\٣(,هناية املحتاج )٦٨\٨(املجموع  ) ٧(
 ).٦٤٨\٢(احلاوي  ) ٨(
 )٥٠٤\٣(, النجم الوهاج ١٣٨, ١٣٧األحكام السلطانية ص ) ٩(

يستحب لإلمام 
أو منصوبه أن 

 يف  بمكةخيطب
سابع ذي احلجة 
 بعد صالة الظهر
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 فـإن , ويكون من أهل االجتهاد فيـه,ذن له يف احلد إال أن يؤ,جانيهم وال جياوز التعزير
 ]باجلنايـة[ فإن كان الذي من احلجيج أتى ,إلقامة احلدود عىل أهله ًدخل بلدا فيه متول

 فـوايل , فوايل احلج أوىل بإقامة احلد عليه, وإن كان بعد دخول البلدقبل دخول البلد) ١(
 . )٢( هكذا قال,البلد أوىل به

ٌ فـإن كـان هنـاك نـص ,وضع هذه الوالية يقتيض ذلك عند اإلطـالقولعل املقصود أن 
ً أو عرف يقتيض زيادة عىل ذلك أو نقصا اتبع,من اإلمام ً ٌ. 

لزيـارة  قـربه  صىل اهللا عليه وسـلم أهنم إذا رجعوا سار هبم إىل  مدينة رسول اهللا : ومنها
 وذلك وإن مل يكن من فـروض احلـج فهـو مـن منـدوبات الـرشع ,ليه وسلم صىل اهللا ع

 .)٣(املستحبة وعبادات احلجيج املستحبة
 أوهلا من صالة الظهر سابع ذي احلجة ,سبعة أيامإلقامة احلج فمدة واليته  وأما املتويل 

 فيخطـب ويرتـب املناسـك ويقـدر ,وآخرها الثالث من أيـام التـرشيق بعـد النفـر الثـاين
 ويؤمن عىل دعائه ويؤم , ويتبع يف األذكار املرشوعة,املواقيت بمقامه فيها ومسريه عنها

 , ليلــة الثالــثبمنــى بــل يقــيم , ولــيس لــه أن ينفــر النفــر األول,يف الــصلوات اخلمــس
  .)٤( وهل له إلزامهم هبا? فيه وجهان,ويعرفهم بام جيب عليهم من الفدية ويأمرهم هبا
ًوإذا فعل بعض احلجيج ما يقتيض تعزيرا أو حدا  فإن مل يكن له تعلق بـاحلج فلـيس لـه ,ً

 .)٥(له حده ?فيه وجهان وهل , وإن تعلق به فله تعزيره,تعزيره وال حده
 وهــل لــه احلكــم بيــنهم فــيام يتعلــق بــه ,ولــيس لــه احلكــم بيــنهم فــيام ال يتعلــق بــاحلج

                                                 
 .اخليانة): ١٦١\٨(يف املجموع  ) ١(
 ).١٦١\٨(, املجموع ١٣٧األحكام السلطانية ص ) ٢(
,وهذا اليصح ألن الرحال ال تشد )٥٠٣\٣(,النجم الوهاج )١٦٢\٨(, املجموع ١٣٨, ١٣٧األحكام السلطانية ص ) ٣(

 .والزيارة تكون للمسجد فقط , إال إىل ثالثة مساجد وسيأيت يف الزيارة
 ).٥٠٣\٣(, النجم الوهاج ١٣٩األحكام السلطانية ص ) ٤(
 ).٥٠٣\٣(,النجم الوهاج )١٦٣\٨(جموع , امل١٤٢األحكام السلطانية ص ) ٥(

  

 

 



  
٣٦٣ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 .)١(وجهان كالزوجني إذا تنازعا يف إجياب الكفارة بالوطء ومؤنة املرأة يف القضاء?
 وال ينكر مـا يـسوغ فعلـه إال أن خيـاف اقتـداء النـاس , وليس له محل الناس عىل مذهبه

 .)٢( وصح احلج, كرهل وهو حال, ولو أقام للناس املناسك,لهبفاع
 ).ٍوخيرج هبم من غد إىل منى :(قال
 اجلمعـة خـرج هبـم بعـد صـالة // وهو يوم الرتويـة إن كـان غـري يـوم,يوم الثامن: أي

ٍو قول شاذٍ ويف وجه أ,الصبح بمكة  .)٣( بعد الظهر:ٍ
 فاملـشهور أنـه خيـرج قبـل الفجـر; ألنـه ال مجعـة أمـامهم فيكـون , وإن كان يوم اجلمعـة

  . )٤(خروجهم بعد الفجر عىل القولني يف السفر قبل الزوال
أنـه لـو اتفـق يـوم اجلمعـة يـوم ( : )اإلمـالء( عن )٥( )املنهاج (ونقل الشيخ أبو حممد يف 
ليوافوا الظهـر هبـا وال  فعليهم اإلهالل واخلروج منها إىل  منى ,الرتوية فزالت الشمس

 .شهور ما سبق وامل,وهو غريب ,)٦(  حكى ذلك الروياين,)يأمرهم بالتقاعد للجمعة
 كـام خيرجـون يف ,ها رشوط اجلمعة زال هذا املحذور وخرجوافيٌولو بنيت أمامهم قرية 

 , وهـذه املـسألة أطلقهـا األصـحاب,غري يوم اجلمعة; ألنه يمكنهم إقامة اجلمعة معهـم
 وهم أهل  مكـة , وهو أن يف احلجيج من تلزمه اجلمعة,ٌوهي حممولة عىل ما هو الغالب

)٧(. 
 . فهو مسافر وال مجعة عليه, أكثر من ثالثة أيام أما اآلفاقي الذي مل يقم بمكة
                                                 

 ).٥٠٣\٣(, النجم الوهاج )١٦٤\٨(,املجموع ١٤٢األحكام السلطانية ص ) ١(
 ).٥٠٣\٣(, النجم الوهاج ١٤٢األحكام السلطانية ص ) ٢(
 ).٦٩\٨(املجموع ) ٣(
 ).٢٥٩\٢(, مغني املحتاج )٦٩\٨(, املجموع )١٨٤\٥(البحر  ) ٤(
 ). املنهاج(هكذا ذكر اإلمام أبو حممد اجلويني يف : , فقال)١٨٤\٥(جلويني ذكر ذلك يف البحر لإلمام ا): املنهاج ) (٥(
 ).١٨٤\٥(البحر  ) ٦(
 ).٦٩\٨(, املجموع )١٨٤\٥(البحر  ) ٧(
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 . فلها أن خترج بعد الفجر,ٌ فإذا حتصب طائفة كذلك
 .)١(  وإذا خرج اإلمام يوم اجلمعة استخلف من يصيل بالناس اجلمعة بمكة

 ).ويبيتوا هبا: (قال
ــر: أي ــا الظه ــصلوا هب ــرب, والعــرص,وي ــشاء, واملغ ــا, والع ــوا هب ــا , ويبيت ــصلوا هب  وي

 ومـن ,يف مـسلم من حديث جابر صىل اهللا عليه وسلم  ثبت ذلك عن النبي ,)٢(الصبح
 .)٣(يف السننحديث ابن عباس 
 .)٤( ليس بركن وال واجب, وهذا املبيت سنة, وال خالف يف ذلك

 ). فإذا طلعت الشمس: (قال
 املـأزمني  يف أصل هي من  مزدلفة و,)٥( ضب عىل طريق عىل ثبري قصدوا  عرفات : أي

  .)٧( عرفة  عىل يمني الذاهب إىل )٦(
 واهللا , عرفات حتى تزول الـشمس بقرب ةبنمر  بل يقيمون ,يدخلوهنا  وال:قلت(:الق

 ).أعلم

                                                 
 ) .٧٠\٨(املجموع  ) ١(
 ).٢٥٩\٢(, مغني املحتاج ) ٢٨٧\١(, فتاوى السبكي )٦٤٩\٢(, احلاوي٧٦التنبيه ص  ) ٢(
,أبوداود, كتاب احلج, بـاب اخلـروج ٢١٦ص)٨٧٩(, كتاب احلج, باب ماجاء يف اخلروج إىل منى واملقام هباالرتمذي ) ٣(

, ومل أقـف عليـه يف النـسائي ٤٣٥ص)٣٠٠٤(, وابن ماجة, كتاب احلج , باب اخلروج إىل منـى ٢٨٠ص)١٩١١(إىل منى 
 . بعد البحث

 . بإمجاع:  وقال)٢٥٩\٢(, ومغني املحتاج )١٨٠\٥(البحر ٢٥٧التلخيص ص ) ٤(
 ). ١٢٨\٣(معجم البلدان . هو اجلبل الذي حذاء مسجد اخليف يف أصله: ضب ) ٥(
مثنى مأزم هو الطريق الضيق بني اجلبلني وهوطريق يأيت مزدلفة من جهة عرفة وهوطريـق ضـيق بـني جبلـني : اناملأزم ) ٦(

أزمني عىل منى عند العقبة لضيق املكان ويقال هلذه يسميان األخشبني وله اليوم ثالث مسارات أحدها للمشاة وقد يطلق امل
 .٢٤١,معامل مكة التارخييةص(), أخبار مكة )املظلمة(, أو )املطينة(الطريق 

 ).٦٥٢\٢(, احلاوي ٧٦التنبيه ص ) ٧(

رضب قبة لإلمام 
واالغتسال 
 للوقوف

اخلطبة والصالة 
 يف عرفة
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 ة بنمرٌويستحب أن يرضب لإلمام قبة , )١( صىل اهللا عليه وسلم  كذلك فعل رسول اهللا
فيهـا  اهللا عليـه وسـلم صىل  ومنزل رسول اهللا ,ٌ وكذلك كل من له قبة يرضهبا هناك,)٢(

 ة بنمـرويغتـسلون ,  عرفـات  بأسفل اجلبل عىل يمني الذاهب إىل ة الصخرة الساقطإىل 
  .)٣(للوقوف

 ). ثم خيطب اإلمام بعد الزوال(:قال
 . )٤(ً ثم يصيل بالناس الظهر والعرص مجيعا,خطبتني, حلديث جابر , األذان  قبل:يأ

 .)٥( مسجد إبراهيم وهذه اخلطبتان والصالة ب
,  فإهنــا خطبتــان قبــل الظهــر,هــذه  إال,ج أفــراد وبعــد صــالة الظهــر وكــل خطــب احلــ

 وذلـك معظـم ة,فيها مابني أيدهيم إىل اخلطبـة الثالثـ فيخطب اخلطبة األوىل ويعلمهم ما
 ثـم يقـوم إىل , بقـدر سـورة اإلخـالصةسـرتاح فإذا فـرغ جلـس لال,وخيففها, املناسك
 بحيـث ,ً وخيففها جداةه يف هذه اخلطب ويأخذ املؤذن يف األذان مع رشوعة, الثانيةاخلطب

واألوىل أن , ًيكـون قـائامة, ويفرغ منها مع فراغ املؤذن من األذان وقبل فراغه من اإلقام
ونقل ابن , )٦(ةالقراء  ويرس,ً جامعا بينهام فإذا فرغ صىل الظهر والعرص,يكون عىل منرب

                                                 
 )١٨٠\٨(مسلم كتاب احلج باب صفة حجة النبي صىل اهللا عليه وسلم  املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ١(
نة بني عرفة ومـسجدها وبـني نمـرة رفة يسمى مسجد نمرة يفصل مسيل عرغرب مسجد عرفة ومسجد عجبل : نمرة ) ٢(

  ٣١٠, معامل مكة التارخيية ص)٢٤٣\٤(وهي عىل حدود احلرم , معجم البلدان
وأمـا مايفعلـه بعـض ): ٧١\٨(, وقـال يف املجمـوع )٢٨٧\١(, فتـاوى الـسبكي )٧٠\٨(, املجموع)٦٥٣\٢(احلاوي  ) ٣(

 هذه األزمان من دخوهلم أرض عرفات قبل وقت الوقوف فخطأ وبدعة منابذ للسنة والصواب أن يمكثـوا بنمـرة الناس يف
 . حتى تزول الشمس

 ). ٢٨٧\١(, فتاوى السبكي )٧١\٨(, ونقل االتفاق عىل مرشوعية اخلطبة املجموع)٦٧١\٣(فتح الباري ) ٤(
وهـو مـسجد بعرفـة عـن يمـني ): ٨١٥\٢(زرقـي يف أخبارمكـة ,قـال األ)٢٦٠\٢(, مغنـي املحتـاج )٧٠\٨(املجموع  ) ٥(

 . املوقف يقال له مسجد إبراهيم وليس بمسجد عرفة الذي يصيل فيه اإلمام
 ).٣١٢\٤(, البيان )١٨١ ١٨٠\٥(, البحر )٦٥٦\٢(, احلاوي )٣٠١\١(املهذب  ) ٦(
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 .)١( ذلكاعتبار بمن نقل خالف وال, اإلمجاع فيهاملنذر 
 ولكـن سـببه ,)٢( ةمزدلفة وافقنا عليه أبو حنيفـ ويف املغرب والعشاء ب, اجلمع هنااوهذ 

  .)٣(عىل األصح// عندنا السفر
:  وإن قلنـا, املـسافرين وغـريهم,اجاحلجـ النـسك جـاز لكـل :فـإن قلنـا, النسك: وقيل

 . )٤(للمقيم وجيوز للمسافر مسافة القرص جيوز السفر فال
ًجيوز للمـسافر سـفرا قـصريا كـاملكي عـىل أظهـر القـولني املـذكورين يف بـاب صـالة الو ً

املغـرب إىل العـشاء  تـأخريحنيفة   وأوجب أبو,سببه النسك ة وعند أيب حنيف,)٥(املسافر
بـل إمـا أن جيمـع بيـنهام يف وقـت ة, عرفـ ومل جيوز أن يؤخر الظهـر إىل العـرص ب,مزدلفةب

أمـا املنفـرد , يف اجلامعـة إالعرفـة  باجلمع جيوز ال: وقال, )٦(ًيصيل كال يف وقتهاالظهر أو 
,  )٧(عـن مذهبـهحكـاه الـصيدالين , هكـذا مزدلفةوجيوز له اجلمع ب, فال جيمعه يف رحل

 . )٨(ومذهبنا خالفه
 

ــا ملالــك , )٩(ًجيــوز إال للمــسافر قطعــا  وأمــا القــرص فــال , )١١(  واألوزاعــي,)١٠(ًخالف
                                                 

 ).١٤٧٨\٣(, البحر العميق ٣٧اإلمجاع ص ) ١(
 ).١٤٧٢\٣(, البحر العميق )٤٠٣\١(اهلداية ورشوحها  ) ٢(
 ). ٢٦٠\٢(, مغني املحتاج ١٤٣, شفاء الغليل ل)٩٩٢\٣(, هداية السالك ٣٠٨اإليضاح وحاشيته ص ) ٣(
 )١٤٧٢\٣(,البحر العميق ١٤٣شفاء الغليل ل  ) ٤(
 ).١٨٣\٥(البحر  ) ٥(
 ).٥٣٣\١(, املسالك يف املناسك )٦٤\٤(املبسوط  ) ٦(
 ).١٤٧٢\٣(, البحر العميق )١٧٠\٢( ورشوحها,اهلداية)٥٣\٤(املبسوط ) ٧(
 ٢٣, تشنيف السمع بأخبار القرص واجلمع ص )١٨٣\٥(, البحر )٦٥٤\٢(احلاوي ) ٨(
  ).٧٦\٨(, املجموع )١٨٢\٥(,البحر )٣٧٢\٣(اإلرشاف  ) ٩(
 ).٤٥٩\٢(, املنتقى )٣٤٢\١(التفريع  ) ١٠(
 ).١٨٢\٥(, البحر )٣٧٢\٣(اإلرشاف  ) ١١(
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,   بمنـىمكـة أن يقـرصوا ألهـل : فـإهنم قـالوا ,)٢( وابـن مهـدي ,)١( ةوسفيان ابن عيين
 .ناسن قرص اإلمام قرصمعه مجيع الإوروي عنهم 

ٌ فـإن بنيـت هنـاك قريـة ة, ألهنـا ليـست دار إقامـة;اجلمعـ  مل يـصلواة, وإن كان يوم مجعـ
يتنفـل  وال,  عرفـات  يعجلـون بالتوجـه إىل ةثم بعد الـصالة وسـننها الراتبـ, )٣(صليت

 .)٤(وكذا املأموم يف األصح, ً قطعاةاإلمام بعد الراتب
 ,بكــرس املــيم( :ً وجيــوز مجيعــا,)بإســكان املــيم وبعــدها عــني ()ًمجعــا: (صنفوقــول املــ

 .)٥()وبعدها ياء قبل العني
 ).عرفة إىل الغروبويقفوا ب(: قال

ووجــوب أصــل الوقــوف , عطفــه عــىل املــستحبات لقــصد إدامــة الوقــت إىل الغــروب
 .)٦(معلوم

ً مل يزل واقفا حتـى صىل اهللا عليه وسلم   أن النبي)مسلم( يف ابر  واعلم أن يف حديث ج
ًفينبغي أن يستحب ذلك زيادة  ,هذا لفظ احلديث ًغربت الشمس وذهبت الصفره قليال

 .)٧(عىل الغروب
 ).التهليل )٨( ]واويكثر[ويذكروا اهللا تعاىل ويدعوه (: قال

 فليكثـــر فيـــه مـــن ذلـــك ومـــن اخلـــضوع ة,ووقـــت املغفـــر, أفـــضل األيـــام ألن هـــذا

                                                 
 .١٤٣, شفاء الغليل ل)١٨٢\٥(البحر  ) ١(
 .١٤٣, شفاء الغليل ل)١٨٢\٥(البحر  ) ٢(
 ) ١٨٤\٥(, البحر )٦٦١\٢(احلاوي ) ٣(
 ).٦٦١\٢(احلاوي ) ٤(
 ).١٥٠\٣(هتذيب األسامء واللغات ) ٥(
 ).٢٦٠\٢( مغني املحتاج ٧٧التنبيه ص ) ٦(
 .سبق خترجيه  ) ٧(
 ).٢٦٠\٢( املحتاج ويكثر, والصواب املثبت كام يف مغني: يف األصل ) ٨(

  

  

  

  

  
الوقوف بعرفة إىل 
 غروب الشمس
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 .)١(ستغفارواال
  وهـو وسـط ة جبـل الرمحـ يف أسـفل ةشـ الـصخرات الكبـار املفرتوالسنة الوقوف عنـد 

ــسنةة جبــل الرمحــولــيس الوقــوف عــىل , عرفــات  ــر الطــربي,)٢(ٍ ب ــا البــن جري  ً خالف
 ويـستحب اسـتقبال , الـصخرات ً وإن كان راكبا فيجعل بطن ناقتـه إىل .)٣( واملاوردي

. )٤(يفــرط يف اجلهــر  جيــاوزان رأســه وال  ورفــع اليــدين يف الــدعاء والة والطهــارةالقبلــ
 .)٥( أنه واملايش سواء : والثاين, أفضلًواألظهر أن الوقوف راكبا

وأخــروا املغــرب ليــصلوها مــع العــشاء , مزدلفــةفــإذا غربــت الــشمس قــصدوا (: قــال
 ).ًعامزدلفة مجب

 واألكثرون ,)٦(اهلمويصلون قبل حط رح,  صىل اهللا عليه وسلم  هكذا فعل رسول اهللا
فـإن , ختيـار للعـشاءيؤخرهـا مـامل خيـش فـوات وقـت اال:  وقيل,أطلقوا تأخري الصالة

 .)٧(خافه مجع بالناس يف الطريق 
 وهو الطريق بني اجلبلني ,املأزمني زدلفة عىل طريق  عرفة إىل امل والسنة أن ينرصفوا من 
 .)٨(ً فمن وجد فرجة أرسع,وعليهم السكينة والوقار

ٍوإن كان مارا يف طلـب آبـق  , عرفات ٍ حضوره بجزء من أرض:وواجب الوقوف(:قال ً
                                                 

 ).٢٦٠\٢(, مغني املحتاج )٦٧٤\٢(, احلاوي ٧٧التنبيه ص ) ١(
 ).٢٦١\٢(مغني املحتاج  ) ٢(
وهـذا الـذي : , قال يف اإليضاح وحاشـيته )٢٦١\٢( , مغني املحتاج ٣١٧, اإليضاح وحاشيته ص)٦٦٧\٢(احلاوي  ) ٣(

 . ومل يرد فيه حديث صحيح والضعيف. قااله ال أصل له
 ).٢٦١\٢(, مغني املحتاج ٣١٨اإليضاح وحاشيته ص ) ٤(
, وذكر أنه إذا كان يشق عليه املـيش أو يـضعفه عـن الـدعاء أو كـان ٣١٨ ,٣١٧, اإليضاح وحاشيته ص ٧٧التنبيه ص ) ٥(

 . ن املرأة تكون قاعدة ; ألنه أسرت هلاأ  ًممن يقتدى به ويستفتى فالسنة أن يقف راكبا ثم ذكر
 .٣٣٧إليضاح وحاشيته ص ,ا٧٧التنبيه ص ) ٦(
 ).٢٦٢\٢(, مغني املحتاج ٣٣٧اإليضاح وحاشيته ص ) ٧(
 ).٥١٢\٣(, النجم الوهاج )٢٦٢\٢(, مغني املحتاج ٣٣٦ــ ٣٣٤اإليضاح وحاشيته ص ) ٨(
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 ). بالنوم// , وال بأسمغمى عليه الة,ًونحوه برشط كونه أهال للعباد
 عىل أن املغمى عليه اليـصح ,)املحرر ( و)الرشح( يف  والرافعي,اتفق كالم األصحاب

 .)٢(يقتيض ترجيحه وإيراد البغوي ,ً فيه وجها)الرشح (وحكى يف ,)١(فه  وقو
 وأن ,)الـرشح(صححه يف  أن الرافعي )رشح املهذب ( و,) ةالروض(ونقل املصنف يف 

 .)٤(والذي رأيته يف  الرافعي موافقة اجلمهور, )٣(األصح عند اجلمهور خالفه 
 .)٥(عىل األصحٍوكذا إن كان بمعصية  ة,ه إن كان بغريمعصي والسكران كاملغمى علي

وإذا قلنا الجيزيه وقع , جيزيه القطع بأنه ال  واملشهور,إنه كاملغمى عليه: قيل,  واملجنون
 .)٦() التتمة( قاله يف ,ًنفال كحج الصبي

وهــو ( : قلــت,)٧()عنــه وســكت عنــه وكأنــه ارتــضاهوحكــاه الرافعــي : ( قــال املــصنف
 .يقتيض خالفه, )٨()فقد فاته احلج): (التنبيه( لكن قول صاحب ,)حسن

حـج لـه  فاته احلج وكان كمـن مل يـدخلها يف أن ال): (اإلمالء( يف وكذلك قال الشافعي
 أوفعـل , فأي هذا فعـل, والطواف, والوقوف,اإلحرام: ثالثةمن قبل أن عامد احلج يف 

ــه ــل ب ــه أوفع ــو كمــن مل ي,عن ــه فه ــ وهواليعقل ــه; هفعل ــه مل جيــز عن ــصه يف , )ألن ــذا ن ه

                                                 
, )١١٤٨\٣(,هداية الـسالك )٨٧\٨(, املجموع ١٢٨,املحرر ص)٤١٦\٣(,العزيز٧,التنبيه ص)٣١٤\٣(اإلرشاف  ) ١(

 ).٢٦٢\٢ (مغني املحتاج
 ). ٨١\٨(, املجموع )٤١٦\٣(العزيز ) ٢(
 ., وذكر أنه نقل النووي وهم)١١٤٧\٣(, هداية السالك  )٨١\٨(, املجموع )٣٧٦\٢(روضة الطالبني  ) ٣(
 ).١١٤٨\٣(, هداية السالك )٤١٦\٣(العزيز ) ٤(
 ).٥١٢\٣(,النجم الوهاج )٢٦٢\٢(,مغني املحتاج )١١٤٨\٣(,هداية السالك )٤١٦\٣(,العزيز)٣١٩\٤(البيان  ) ٥(
,مغنـي املحتـاج )١١٤٨\٣(, هدايـة الـسالك )٨١\٨(,املجموع )٤١٦\٣(,العزيز)٣١٩\٤(, البيان )٤٢٠\٢(التتمة  ) ٦(
)٢٦٢\٢. ( 
 ).٨١\٨(, املجموع )٤١٦\٣(العزيز ) ٧(
 .٧٧التنبيه ص ) ٨(
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  أو,ً وهـو ظـاهر الداللــة يف أنـه متـى كـان مغلوبــا عـىل عقلـه يف الطــواف,)١()اإلمـالء(
ــه فرضــا وال الوقــوف ال ــه يف الوقــوفيف الطــواف أظهــر م  وهــو,ًتطوعــا ًجيزي فــإن , ن

  أما,وفعل الويل,  مركبة من فعلهة لكانت العباد,صححناه  فلو,الطواف حيتاج إىل فعل
أن يقـال إن احلـضور إنـام يعتـرب فـيمن أحـرم  إال; احلـضور الوقوف فال يـشرتط فيـه إال
 .)٢(ًبنفسه إذا كان أهال للصالة

 ). بأس بالنوم وال (:وقوله
 . أو دخلها قبل الوقوف ونام حتى خرج الوقت جيزيه ذلـك,ًن من حرضها نائامأ :يعني

إنـه ): (التتمـة( قـال يف ,)٣(هويف اجلميـع وجـ, وكذلك من حرضها ومل يعلم أهنا  عرفـة 
ٍبناء عىل أنه جيب إفراد كل ركن بالني  .)٤()ةً

 إن ظـاهر: (وقـال اإلمـام , )٥(بأنه يكفيه فجزم الرافعي , أو شارد,ٍيف طلب آبق أما املار
هنـا اخلـالف الـذي سـبق يف رصف الطـواف  هنم مل يذكرواأ وبه,الطرق يشري إىل القطع 

ٌولعـل الفـرق أن الطـواف قربـة برأسـها بخـالف : (قـال, )ٍالنسك إىل جهـة أخـرىعن 
فـإن رصفنـاه مل يـصح وإن مل : (قلـت, )٦()يمتنع طرد اخلالف فيـه وال: (قال, )الوقوف
 فيجـري فيـه الوجـه املتقـدم يف ,األصح يف الوقوف ملا أشري إليه من الفرق  وهو,نرصفه

 .)٧()ة كل ركن بنيالنائم ونحوه املبني عىل وجوب إفراد

                                                 
 ).٥١٤\٣(, النجم الوهاج )١١٤٨\٣(هداية السالك  ) ١(
 ).٣١٤\٤(لب هناية املط ) ٢(
,مغنـي املحتـاج )١١٤٧\٣(, هدايـة الـسالك ٣١٥,اإليـضاح وحاشـيته ص)٤١٦\٣(,العزيز)٣١٢\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 ).٥١٤\٣(, النجم الوهاج )٢٦٢\٢(
 . ٣١٦ ٣١٥,اإليضاح وحاشيته ص)٤١٦\٣(,العزيز)٤١٩\٢(التتمة  ) ٤(
 ).٤١٦\٣(العزيز ) ٥(
 ).٤١٦\٣(,العزيز)٣١٢\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 .٢٠١كنز الراغبني ص ) ٧(
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 فكـذلك قطـع هنـا عـن األصـحاب ونبـه ,مل يـذكر هـذا الوجـه يف النـائم ولكن اإلمـام 
 يكفـي املـرور ٍ ويف وجـه ال,الصحيح  وهو,يشرتط املكث عىل أنه ال املصنف باحلضور

 وال يتقـدم ألن الواقف هـو الـذي ال; أن لفظ الوقوف يشعر باملكثوقد يؤيد ب, املجرد
 . وإطالق الوقوف عىل جمرد احلضور حيتاج إىل دليل,يتأخر

 .)١( عرفات صح وقوفهكان من  ٍوأمجع العلامء عىل أن من وقف يف أي جزء
  :وهلا أربعة حدود

 .قحد إىل جادة طريق املرش
  . إىل حافات اجلبل الذي وراء أرضها:والثاين
 . ة الكعبعىل يسار مستقبل إىل البساتني التي تيل قريتها: والثالث
 .)٢()بضم العني وبالنون( ة وادي عرنإىل :  والرابع
  .)٣( احلرم من   عرفات وال من ة نمر  هي وال//وليست

  وآخـره يف ة وادي عرن صدره يف ,)بضم العني( ةرنُع مسجد  :مسجد إبراهيم يقال لهو
ذلـك   ويميـز,صـحه ومن وقف يف مؤخر, عرفات فمن وقف يف صدره مل يصح وقوفه

 .)٤(ٍبصخرات كبار فرشت هناك 
 

 .)٥( فلعله زيد فيه بعد ذلك, عرفات  أن مسجد إبراهيم ليس وأطلق الشافعي
                                                 

 ).١٣٦\١(, أحكام القرآن البن العريب )٢٨٩\٢(, تبني احلقائق )٨٢\٨(,املجموع )٤١٧\٣(العزيز ) ١(
 ).٨٢\٨(, املجموع ٣١١, اإليضاح وحاشيته ص١١٤١األحكام السلطانية ص ) ٢(
, ونقــل عــن مجــاهري العلــامء أنــه )٨٣\٨(, املجمــوع)٤١٧\٣(,العزيــز)٣١٠\٤(, هنايــة املطلــب )٣١٢\٣(اإلرشاف  ) ٣(

 . ًاليصح الوقوف ببطن عرنةخالفا ملالك وأنكر العبدري أنه مل يقله مالك بل قوله كغريه من الفقهاء
, املجمــوع ٣١٢, اإليــضاح وحاشــيته ص)٤١٧\٣(, العزيــز١٤١,األحكــام الــسلطانية ص)٣١٠\٤(هنايــة املطلــب  ) ٤(
)٨٢\٨.( 
 ).٨٢\٨(املجموع , ٣١٢اإليضاح وحاشيته ص ) ٥(
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 ب//١١٤

 



  
٣٧٢ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ــي  ــال لكــن األزرق ــؤخر: (ق ــسجد إىل م ــدم امل ــن مق ــةهإن م ــتون   مئ ــة وس ٌذراع وثالث
  .)١()ًذراعا

 فينبغي إن كان قياسـه اليـوم كـذلك يكـون يف املـسألة , كان يف زمن الشافعي واألزرقي
  .)٢(خالف ً وإن كان زائدا فال,قال الشافعي  والصواب ما, ٌخالف

  ويف وسطها ة عرف من ة جبال وجوهها املقبلةرجات عرفمنفإنه يطيف ب: (وقال اإلمام 
 .)٣() والنسك يف الرقي فيه كام سبق, ةجبل الرمح

  ).ة عرفووقت الوقوف من الزوال يوم(: قال
الـذي سـبق يف  واستدل بحديث عروة بـن مـرضس ,)٥( من طلوع فجره:وقال أمحد )٤(

 .)٦(أول باب املواقيت
 فيحمـل حـديث عـروة ,عـصار إىل يومنـا هـذا وأهـل األصىل اهللا عليه وسـلم  ه لنا فعل
 .)٧(ٍويف وجه أنه بعد الزوال وميض إمكان صالة الظهر, عليه
 ).الصحيح بقاؤه إىل الفجر يوم النحر (: قال

                                                 
 ).٨٣\٨( , املجموع )٧٩٢\٢(أخبار مكة  ) ١(
وذكر الفايس أنه اخترب ذرعه فوجده نحو ذرع األزرقي; ألنه يزيد عنـه يف الطـول : ٣١٣قال يف اإليضاح وحاشيته ص ) ٢(

ري; الحـتامل أنـه نحو ثالثة أذرع وينقص عنه يف العرض نحو أربعة أذرع والظاهر أن مثـل هـذا اليقتـيض أنـه زيـد فيـه أو غـ
إن التفاوت اليسري الذي يقع عادة بني نحو الكيلني الاعتبـار بـه : متفاوت احلبل الذي قيس به أو لغريه ويؤيده قول الفقهاء 

 . ومثله بعضهم بواحد يف عرشة عىل مافيه فام ظنك يف أكثر من ثالثني 
 ).٣١١\٤(هناية  ) ٣(
, ونقل عن القايض أيب الطيـب والعبـدري )٨٨\٨(, املجموع )٤١٧\٣(عزيز ال٧٧,التنبيه ص)٣١١\٤(هناية املطلب  ) ٤(

 . أنه قول للعلامء كافة إال أمحد
عليـه مجـاهري األصـحاب, : , وقال)٢٣\٤(ًوالقول األول حكاه ابن عبدالرب إمجاعا,اإلنصاف : , قال) ٢٧٤\٥(املغني ) ٥(

 ).٣٦٦\١(وهو من املفردات, املنح الشافيات 
 ص ) ٦(
 ).٥١٥\٣(, النجم الوهاج )٨٨\٨(, املجموع )٤١٧\٣(لعزيزا ) ٧(
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 .وهو نص يف إرادة الليل , حلديث عروة بن مرضس 
ٍوغريه أيضا بـسند رجالـه ثقـات عـن عبـدوروى أبو داوود   الـرمحن بـن يعمـر الـدلييل  ً

 ٌ فجـاء نـاس أونفـرمن أهـل ةبعرف وهو صىل اهللا عليه وسلم أتيت النبي :  قالالصحايب 
ًمر رجـال أفـ . ? كيف احلج    :صىل اهللا عليه وسلم ًفامروا رجال فنادى رسول اهللا نجد 

 منـى  أيـام ,ٍ مجـع تـم حجـه من جاء قبل صالة الصبح من ليلـة , ة عرف احلج " :فنادى 
ثـم أردف ( :قـال, )١( "ثالثة فمن تعجل يف يومني فال إثم عليه ومن تأخر فالإثم عليـه 

 مـن أدرك قبـل طلـوع الفجـر فقـد " :  ويف رواية النـسائي ,)ًرجال فجعل ينادي بذلك
 .)٢( "أدرك 

ــاين ــشمس: والوجــه الث ــروب ال ــه ينقــيض بغ ــيشء, أن ــيس ب ــوراين ,)٣(ٍول ــال الف يف  وق
ًخالف بني أصحابنا فيمن أحـرم قبـل غـروب الـشمس ووقـف لـيال  ال( :)٤()العمدة(

ًفهــل يكــون مــدركا للحــج? ,  فأمــا مــن أحــرم بعــد غــروب الـشمس ووقــف.)٥()جـاز
  .)٦(وجهان

                                                 
, ابن خزيمة, كتاب املناسك, بـاب ذكـر الـدليل عـىل ٢٨٤ص) ١٩٤٩(أبو داود, كتاب احلج, باب من مل يدرك عرفة  ) ١(

 ).٢٨٢٢) (٢٥٧\٤(أن احلاج إذا مل يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت احلج غري مدركه 
 .٤٤٣ص) ٣٠٤٦(نسائي, كتاب احلج, باب فيمن مل يدرك صالة الصبح مع اإلمام بمزد لفة ال ) ٢(
 ).٣١٢\٣(النجم الوهاج  ) ٣(
عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن فوران الفـوراين أبـو القاسـم, املـروزي لـه املـصنفات الكثـرية يف املـذهب واألصـول,  ) ٤(

, ولــه وجــوه جيــدة يف املــذهب, وكــان مقــدم الــشافعية يف مرو,صــنف واجلــدل وامللــل والنحــل, وطبــق األرض بالتالمــذة
, طبقات ابن قايض شـهبة )٢٨٠\٢(هتذيب األسامء واللغات . هـ٤٦١, ت )اإلبانة(, دون )العمد(, يف جملدين, و)اإلبانة(

 ).٨٧٠) (١٢٠\٢(طبقات اإلسنوي 
 .مل أقف عىل هذا النص بعد البحث ) ٥(
 ).١١٦٢\٣(,هداية السالك )٤١٨ ٤١٧\٣(لعزيز,ا)٣١١\٤(هناية املطلب  ) ٦(
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ً عرفة قبل الغروب ومل يعد أراق دما استحباباثم فارق  ًوقف هنارا ولو(: قال ٍ ويف قـول ,ً
 ).جيب

 . )١()ًتركه فليهرق دما ًمن نيس نسكا أو: (من قولهصح عن ابن عباس 
 ألنه لـو; ستحبابواألصح اال, )٢()األم(الذي رأيته يف   وهو,بالوجوب لذلك:  فقيل
 .)٣(ً فكذلك الوقوف هنارا ,مل يلزمه يشء ًعىل الوقوف ليال اقترص

ــول اال ــف يف ق ــتحبابواختل ــديم, س ــو ق ــل ه ــسأل,ه ــاة وامل ــا مم ــى فيه ــه يفت  أو,  علي
 .)٤(جديد?
  .)٥(ًجيب قطعا ال: وقيل, فالقوالن إن فارق مع اإلمام فمعذور وإال: وقيل

ًفمن وقف هبا هنارا ومل يقف ليال مل يصح ; اجلمع بني الليل والنهار ركن( :وقال مالك   ً
 .يردهوحديث عروة , )٦()حجه

ًأما من وقف ليال ومل يقف هنارا وقلنا ا خـالف   وهو الصحيح فـال,لليل وقت للوقوفً
 .)٧(يلزمه دم واليف صحته 

                                                 
 .سبق خترجيه  ) ١(
 ).١١٦٢\٣(, هداية السالك )٣١١\٤(,هناية املطلب ٧٧,التنبيه ص)٥٤٨\٣(األم  ) ٢(
 ).١١٦٢\٣(, هداية السالك )٨٧\٨(, املجموع ٧٧, التنبيه ص)٣١٣\٣(,اإلرشاف )٥٤٨\٣(األم  )٣(
 ).١١٦٣\٣(, هداية السالك )٦٧٧\٢(احلاوي  ) ٤(
 ).٤١٨\٣(العزيز  ) ٥(
 ).٣١٣\٣(, اإلرشاف البن املنذر )٢٥٤\١(, بداية املجتهد)٨٢٣٩ ٨٢٢\١(, عيون املجالس )٣٤١\(التفريع ) ٦(
 ).٤١٧\٣(, العزيز)٥٤٨\٣(األم  ) ٧(

ثم  ًوقف هنارا لو
 عرفة قبل فارق 

  الغروب
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 ).ألصحً وكذا إن عاد ليال يف ا,ًدم قطعا وإن عاد فكان هبا عند الغروب فال(//: قال
 .)١(والنهارنه مجع بني الليل أل

  .)٢( ةعرفالنهار وأول الليل ب نقول إن النسك هو اجلمع بني آخر: والوجه الثاين
 .)وقفوا اليوم العارش أجزأهم ولو (:قال

 يـوم عرفـه "  قـالصـىل اهللا عليـه وسـلم  ًوبام روي مرسال عن النبـي,)٣( باتفاق العلامء
:  وقـال البيهقـي ,)٤( )املراسـيل(يف داود  أخرجـه أبـو "اليوم الـذي يعـرف النـاس فيـه 

ويف سـنده  ,)٧( " )٦( ]اممـاإل[يوم يعـرف  ةعرف " ًوروي مسندا, )٥()جيدٌذا مرسل ه(
 .)٨(تفرد به عن سفيان قايض فارس ,حممدبن إسامعيل

فـرق بـني أن يتبـني هلـم ذلـك بعـد   والة,أهنم كلفوا القضاء مل يأمنوا مثلـه وللمـشق ولو
 .)٩(أوفيه يف أثناء الوقوف العارش

 
 

                                                 
ــ)٥١٦\٣(,الــنجم الوهــاج )٨٧\٨(, املجمــوع )٣١١\٤(,هنايــة املطلــب )٦٧٨\٢(, احلــاوي )٥٤٨\٣(األم  ) ١( ي , مغن

 ).٢٦٣\٢(املحتاج 
 ).٢٦٣\٢(, مغني املحتاج )٥١٦\٣(,النجم الوهاج )٨٧\٨(املجموع  ) ٢(
,الـنجم الوهـاج )٥١٥\١(,املـسالك يف املناسـك )٢٦٣\٢(, مغني املحتـاج )١٩٠\٥(,البحر )٣١٤\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 ).٤٦\٢(, حتفة املحتاج )٥١٦\٣(
 .١٣٩, ص)١٣٢(املراسيل  ) ٤(
 ). ٢٨٦\٥)(٩٨٢٨(, والكربى )٤٣٩\١) (١٧٩٩(غرى, كتاب احلج, باب فوت احلجالسنن الص ) ٥(
 .األيام, والصواب املثبت: يف األصل ) ٦(
 ).٢٨٦\٥)(٩٨٢٧(البيهقي, كتاب احلج, باب خطأ الناس يوم عرفة  ) ٧(
ثـوري , ذكـر ابـن حبـان وأبو إسامعيل نزيل الكوفة, روى عن ال. حممد بن إسامعيل الفاريس). ٢٨٦\٥(سنن البيهقي  ) ٨(

 .هـ٢٠٣, تاريخ اإلسالم وفيات )٧٧\٥(لسان امليزان . أنه يغرب
 ).٢٦٣\٢(,مغني املحتاج )١٩٠\٥(,البحر )٣١٤\٤(هناية املطلب  ) ٩(

 أ//١١٥

 

 

لو وقفوا يوم 
 العارش
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, )١()حيـسب املـذهب أنـه ال: ( قال البغـوي ,عاملني تبني هلم فيه قبل الزوال فوقفوا ولو
قامـت بينـة برؤيـة اهلـالل ليلـة  لـو( : ألن عامـة األصـحاب قـالوا;وأنكر عليه الرافعي 

 كـام ,نهم الوقوف بالليل وقفوا من الغد وحسب هلـميمك مكة بحيث ال وهم ب,العارش
فـإن ,  بعد الغروب يوم الثالثني من رمضان برؤيـة اهلـالل ليلـة الثالثـنيةقامت البين لو

وهذا الذي قاله الرافعـي ( :املصنف قال, )٢() نص أهنم يصلون من الغد العيدالشافعي
 بخطـئهمعلمـوا  املـسألة وفرضـها إذا وقد ذكر القايض حسني :قلت, )٣()هو الصحيح
يـؤمن   إن عللنـا بإنـه ال,ني وبنامهـا عـىل املعينـ,)إنه حيتمل وجهـني( : وقال,بعد الفجر

 .)٤( وإن عللنا باملشقة جاز, ألن هذا نادر;جيوز مثله يف القضاء فال
 ). فيقضون يف األصحةوا عىل خالف العادفإال أن يق(: قال

 .)٥( لعدم األمن يف القضاء ; ال: والثاينة,العامة  لعدم املشق
 ).وجب الوقوف يف الوقت ,قبل فوت الوقت وإن وقفوا يف الثامن وعلموا(: قال
 ).وإن علموا بعده : ( الق

 .بعد فوت وقت الوقت: أي 
 ).وجب القضاء يف األصح( 

خلـل  لغلط يف احلساب أو ألنه إنام يقع ;عنه ممكن حرتاز ألن اال;)٦( ةحنيف وبه قال أبو

                                                 
 .١٧١,مغني الراغبني ص١٤٩, شفاء الغليل ل )٢٦٣\٢(مغني املحتاج  ) ١(
 ).٢٦٤ ٢٦٣\٢(, مغني املحتاج )٤١٩\٣(العزيز  ) ٢(
 ) .٣٧٦\٢( روضة الطالبني  )٣(
 ).٢٦٤ ٢٦٣\٢(مغني املحتاج  ) ٤(
 )٢٦٣\٢(,مغني املحتاج )٥١٧\٣(النجم الوهاج  ) ٥(
 .١٤١,إرشاد الساري ص)٥١٦\١(, املسالك يف املناسك )٥٦\٤(املبسوط  ) ٦(

  

لو وقفوا يوم 
 الثامن
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 .)١(عنه حرتازيمكن اال يكون بالغيم فال قد, والغلط بالتأخري يف الشهود
  .)٢(حتساب من تقديمها أقرب إىل االةالعباد ريً وأيضا تأخ

 وبـه ,)٣(ألصـحابا عن أكثر )البيان ( نقله صاحب , كالعارشةجيب للمشق  ال:والثاين
 ).٥ ( وأمحد)٤(قال مالك 

بتوارد شهادتني كـاذبتني  يتفق إال وجوب القضاء بأن ذلك نادر العلل الغزايل  :ةدـائـف
إىل علـة  زول بـأن جيعـل ذلـك إشـارةيواإلشكال ,  واستشكل الناس كالمه,يف شهرين

يقفـون يف الثـامن يف   أهنـم ال: يعنـي,يـؤمن مثلـه وهي كونـه ال, عدم القضاء يف العارش
ينبـو عـن هـذا  نعـم كـالم اإلمـام , وذلـك صـحيح,ني كـاذبتنيتدبتـوايل شـها سنتني إال
  .)٦(التأويل

 فيلـزم الـشهود , فـردت شـهادهتمةبرؤيـة هـالل ذي احلجـ عـدد  أوٌواحد  شهد:روعـفـ
 . )٧(دهالوقوف يف التاسع عندهم وإن كان الناس يقفون بع

  .)٨(ًمل يصح حجهم قطعا//  ة عرف يف غري غلطوا يف املكان فوقفوا ولو

 هكـذا قطـع بـه , مل جيـزهم بحـال,غلطوا بيومني فوقفوا يف السابع أو احلادي عـرش ولو
 .)٩(وغريهالرافعي 

                                                 
, حتفـة املحتـاج )١٧٢\٧(, املجمـوع )٢٦٣\٣(, التهـذيب )٣٨١\٤(,البيان )١٩١\٥(,البحر)٣١٥\٤(هناية املطلب  ) ١(
)٤٦\٢ .( 
 ).٤٦\٢(, حتفة املحتاج )٥١٧\٣(, النجم الوهاج )١٩١\٥(البحر ) ٢(
 ). ٤٦\٢(, حتفة املحتاج )١٥٧\٣(,النجم الوهاج )١٧٢\٨(, املجموع )٣٨٤ ٣٨٣\٤(البيان  ) ٣(
 ).١٧٣\٨(, املجموع )٢٥٩\٣(الذخرية  ) ٤(
 ). ٢٤٥ \٢(, املبدع ١٥٣,بلغة الساغب ص)٤٢٩\٥(املغني  ) ٥(
 ).٥١٧\٣(, النجم الوهاج )٦٥٩\٢(,الوسيط )٣١٥\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 ).٥١٧\٣(, النجم الوهاج )١٧٢\٨(,املجموع )٣٨٥\٤(,البيان )١٩١\٥(,البحر )٤٤٣\١(حلية العلامء  ) ٧(
 ).٥١٨\٣(, النجم الوهاج )١٧٢\٨(,املجموع )٣١٢\٣(اإلرشاف  ) ٨(
 ).٥١٨\٣(, النجم الوهاج )١١٦٦\٣(, هداية السالك )١٧٢\٨(ع , املجمو)٤٢٠\٣(العزيز  ) ٩(

 ب//١١٥

إذا ردت شهادة 
 الشهود أو

طوا يف املكان  غل
 أو غلطوا بيومني

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  
٣٧٨ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ً خيرج عىل الـوجهني بنـاء وأخطؤوا,وقفوا ليلة احلادي عرش  لو( :وقال القايض حسني 
 فإن ليلة احلادي , وفيه نظر, هكذا قاله القايض ,)١( )جيوز  واألصح أنه ال,عىل املعنيني

 وأحرمــوا بــه فبــان اخلطــأ ,احلــج يف أشــهر اجتهــدوا ولــو, )٢(عــرش مــن تتمــة العــارش
 :فوجهان
عـن نقلهـا الرويـاين ,ً ينعقـد عمـرة :والثـاين, لـو وقفـوا يف العـارش  كـام, ينعقد: أحدمها
 .)٣(والده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٤٩شفاء الغليل ل ) ١(
 .١٤٩شفاء الغليل ل ) ٢(
 )..١٧٢\٨(, املجموع )١٩١\٥(البحر ) ٣(
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جتامع يف البلدان بعـد العـرص اال  وهو, عرفات  اختلف السلف يف التعريف بغري:فــرع
 .)٢(بهبأس  أن ال أرجو:  وقال أمحد ,)١( فكرهه مالك , ة عرفيوم 
 ,)٥( يف إنكاره وجعلـه مـن البـدع)٤(و بالغ الطرطويش املالكي .)٣(واحد فعله غري  وقد

يلحقــه بفاحــشات البــدع بــل خيــف  والشــك أن مــن جعلــه بدعــه ال: (قــال املــصنف
 . )٦()أمرها

                                                 
ــدع ص ) ١( ــال٩٨احلــوادث والب ــة : , ق ــال مالــك يف العتبي ــة يف املمــساجد : ق ــوم عرف وأكــره أن جيلــس أهــل األوقــاف ي

 .... للدعاء
. , ونقل عن شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة أنـه أنكـر ذلـك وأن فاعلـه ضـال)٢٨٣\٥(,اإلنصاف)٣٨٢\٥(لرشح الكبري ا ) ٢(

 ) . ٥١٢\٣(, النجم الوهاج )١١٦٩\٣(وهداية السالك 
 ٩٤٧٦(مثل احلسن البرصي, وروي عن ابن عباس ذكـر ذلـك البيهقـي, كتـاب احلـج, بـاب التعريـف بغـري عرفـات  ) ٣(

, الـنجم الوهـاج ٣٣٢ر النووي ذلك عن حممد بن واسع وثابت وغـريهم اإليـضاح وحاشـيته ص وذك) ١٩١\٥) (٩٤٧٧
)٥١٢\٣ .( 
 مـن ً, مـتقلالً , متواضـعاً , دينـاً زاهداً ورعاًحممد بن الوليد بن حممد بن خلف الفهري الطرطويش , أبو بكر, كان عاملا ) ٤(

الـديباج . هـ٥٢٠, ت )بر الوالدين ( , و )البدع واملحدثات ( , و)خلالفتعليقة يف مسائل ا( باليسري منها , له ًالدنيا, راضيا
 ).١٣\١٢(, سري أعالم النبالء ٣٧٣املذهب ص

, )١١٧٠\٣(, هدايـة الـسالك )٨٧\٨(, املجمـوع ٣٣٢, اإليضاح وحاشـيته ص ٩٧,٩٨كتاب احلوادث والبدع ص ) ٥(
 ). ٥١٢\٣(النجم الوهاج 

 ).٢٦١\٢(,مغني املحتاج )٨٧\٨(موع , املج٣٣٢اإليضاح وحاشيته ص  ) ٦(

  
  

التعريف بغري 
 عرفات
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 ).مزدلفة ويبيتون ب:فصل(: قال
ولـيس احلـدان ,  ةومـأزمي عرفـ  وادي حمـرس  وحـدها مـابني , كانـت منهـاة يف أي بقع

 يف احلـد ةال الداخلـواجلبـ  ويـدخل فيهـا مجيـع تلـك الـشعاب القوابـل والظـواهر,منها
  .)١(املذكور

 ويغتسلون هبا بعـد نـصف .)٢( )بإسكان امليم(ً مجعا  وتسمى , احلرم مزدلفة كلها من و
 .)٣(عن املاء تيمم كام سبق  فإن عجز,جتامعمن اال وملا فيها ,الليل للوقوف هبا وللعيد

 مـن النـصف الثـاين مـن الليـل ٍ والصحيح أن املبيت هبا حيصل باحلضور فيهـا يف سـاعة
فيها يف ساعة   أنه حيصل احلضور)القديم(و) اإلمالء( ونص يف ,)٤()األم(نص عليه يف 

 ,عرفـاترور ملا قلنا ب وعىل هذين القولني يكفي امل,)٥(بني نصف الليل وطلوع الشمس
 أن املعتــرب احلــضور حــال طلــوع : ورابــع, أنــه جيــب معظــم الليــل:ٌوحكــي قــول ثالــث

 ألنـه جيـوز الـدفع ; مع القـول بـالوجوبة وحكاية هذين القولني هاهنا باطل,)٦(الفجر
يتجـه   وإنام,ا إىل قريب ربع الليليصلوهن  ال)٨( ]هنمأل[ ;)٧(ًمنها بعد نصف الليل اتفاقا

 وهـل هـذا املبيـت , أمكن أن يقال هبـامة, املبيت سن: إذا قلنا, نعم, منى ذكرمها يف ليايل 
 أنـه : أصـحهام عنـد املـصنف, أنـه عـىل قـولني:مستحب? فيه طـرق أظهرهـا واجب أو

                                                 
 ).٥١٨\٣(, النجم الوهاج )٩٥\٨(, املجموع )٦٨٢\٢(احلاوي  ) ١(
 ).٩١\٨(املجموع  ) ٢(
 ).٥١٨\٣(, النجم الوهاج )١١٩٠\٣(,هداية السالك ٣٣٩اإليضاح وحاشيته ص ) ٣(
 ). ٤٨\٢(,حتفة املحتاج )١١٨٣\٣(, هداية السالك )٩٥\٨(, املجموع ٣٣٩, اإليضاح وحاشيته ص)٥٤٩ \٣(األم  ) ٤(
, الـنجم )١١٨٤, ١١٨٣\٣(, هدايـة الـسالك )٩٥\٨(, املجمـوع ٣٣٨,اإليضاح وحاشـيته ص)٣١٨\٣(اإلرشاف  ) ٥(

 ).٥١٨\٣(الوهاج 
 ).٩٥\٨(, املجموع ٣٣٨اإليضاح وحاشيته ص ) ٦(
 ).٩٥\٨(املجموع  ) ٧(
 .أهنم, والصواب املثبت: يف األصل ) ٨(

 

 املبيت بمزدلفة
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يـصح   ركـن ال:ٍ ويف وجـه ثالـث,)١(أنـه مـستحب وعىل مقتىض كالم الرافعي ,واجب
 ,)٣(إىل ترجيحـه وأشار ابن املنذر  ,ة وابن خزيم,)٢( قاله ابن بنت الشافعي,به احلج إال

 مـن بيـان احلـج أن صـىل اهللا عليـه وسـلم علـه النبـي ف وربام يقوى بأن األصل يف كل ما
صـىل  ويؤيده بقولـه ,)٤(ةعىل كونه سن مل يقم دليل عىل كونه جيرب بالدم أو ًيكون ركنا ما

 مـن شـهد صـالتنا هـذه فوقـف معنـا " : يف حديث عـروة بـن مـرضس اهللا عليه وسلم 
قـال  " تفثـه فقـد تـم حجـه وقـىض ,ًهنـارا ً قبل ذلك لـيال أوةعرفوقف ب حتى ندفع وقد

ً مـن أدرك مجعـا مـع اإلمـام والنـاس "  ويف روايـة النـسائي, )٥(ٌحسن صـحيحالرتمذي 
  .)٦( " يدرك  ومن مل يدرك مع اإلمام والناس فلم,فقد أدرك احلج منها حتى يفيض

  .)٧("له حج ً مجعا فال ومن مل يدرك " )مسند أيب يعىل املوصيل (يف رواية فيه يف و
                                                 

 ).٤٧\٢(, حتفة املحتاج )١١٨٢\٣(, هداية السالك ٣٣٨, اإليضاح وحاشيته ص)٤٢٢\٣(العزيز  ) ١(
ًأمحد بن حممد بن عبد اهللا الشافعي أبو عبد الرمحن أمه زينب بنت اإلمام الشافعي كان عاملـا فاضـالقيل  ) ٢( مل يكـن يف آل : ً

 ). ٧٨\٢(, طبقات اإلسنوي )٢٩٦\٢(شافع بعد الشافعي أجل منه, روى عن أبيه هتذيب األسامء واللغات 
 هتذيب األسـامء ٣٣٩,اإليضاح وحاشيته )٤٢١\٣(,العزيز)٦٨٧\٢(, احلاوي ١٠٦,اإلقناع ص)٣١٩\٣(اإلرشاف  ) ٣(

 ).٥١٩\٣(, النجم الوهاج )١١٨٣\٣(, هداية السالك )٢٨٠ ٢٧٩\٢(واللغات 
 بـه مخـسة مـن التـابعني,النجم الوهـاج واختـاره الـسبكي وذكـر أنـه قـال:  وقـال اهليتمـي٣٣٩اإليضاح وحاشـيته ص ) ٤(
 ) . ٤٧\٢(ًواختاره السبكي وقرره تقريرا حسنا, حتفة املحتاج : , وقال يف شفاء الغليل١٥٣,شفاء الغليل ل)٥١٩\٣(
, والرتمـذي, كتـاب احلـج, بـاب مـن أدرك اإلمـام ٢٨٥ص) ١٩٥٠(أبو داود, كتاب احلج, بـاب مـن مل يـدرك عرفـة ) ٥(

, ٤٣٦ص) ٣٠١٥(, وابن ماجة, كتاب احلج, باب من أتـى عرفـة قبـل الفجـر ليلـة مجـع ٢٢٠ص) ٨٩١(بجمع فقد أدرك
واحلـاكم يف املـستدرك, كتـاب املناسـك ). ٢٨٢٠) (٢٥٥\٤(وابن خزيمة, كتاب احلـج, بـاب ذكـر وقـت الوقـوف بعرفـة 

د اإلســالم ٌهــذا حــديث صــحيح عــىل رشط كافــة أئمــة احلــديث وهــو قاعــدة مــن قواعــ: وقــال) ١٧٠١١٧٠٠) (٦٣٤\١(
 ). ٨٨\٨(وصححه النووي يف املجموع

 وذكــر املــاوردي أن اخلــرب غــري ٤١٨ص) ٣٠٤٣(النــسائي, كتــاب احلــج, بــاب مــن مل يــدرك صــالة الــصبح بمزدلفــة  ) ٦(
ًوذكر ابن حجر أهنا من رواية مطرف عن الشعبي وصنف أبو جعفر العقـييل جـزءا يف إنكارهـا ) ٦٨٨\٢(صحيح, احلاوي 
وقـول ابـن : ٣٣٩, قـال يف حاشـية اإليـضاح وحاشـيته ص)٨٨٩\٣( كان يتهم يف املتـون التلخـيص احلبـري ًوذكر أن مطرفا

 . إن هذا احلديث ليس بمعروف مردود: مجاعة
 ).٨٨٩\٣(, التلخيص احلبري )٩٤٢)(٤٠٥\١(مسند أيب يعىل  ) ٧(
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  ال,ومحل هذا اللفظ عىل نفي الكامل بغري دليل, مزدلفةمجع هي و, وهذا أرصح
 الذي سبق يدل عىل أن من أدرك  الرمحن بن يعمر حديث عبد: فإن قلت, )١(وزجي

ًزدلفة ركنا مل كانت امل فلو,  األمن من فواته: ومعنى متامه,//تم حجه عرفة قبل الفجر
 من " : روي هذا احلديث بلفظني أحدمها:حيصل األمن من فوات احلج إالهبا قلت

 ةعرفاليشء قبل  من هذا اللفظ أنه  فهمته والذي,)٢( " عرفة فقد أدرك احلج أدرك 
 عرفة أمكنه إدراك احلج باإلحرام والوقوف  وأن من أدرك ,يفوت بفواته احلج

نقول من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإن كنا نعلم أنه البد   كام,بعده واإلتيان بام
ًمزدلفة ركنا يفوت احلج تعارض بينه وبني كون   وعىل هذا ال,بعدهُ أخر من أفعال

 .)٣(بفوهتا
اليمكـن  وهـذا, )٤ (" ٍ مجـع فـتم حجـه من جاء قبل الصبح من ليلة " :واللفظ الثاين  

 أنـه : ذلـك)٥(]ناوبيـ[ ,مزدلفـةتعـارض بـام جـاء يف  محله عـىل معنـى اللفـظ األول فـال
مزدلفـة قالـه  وحـديث ,بعـده من حاله أنـه يـأيت بـام  والظاهر, عرفة جواب ملن جاء يف 

 لكـن روى ,بـه أوىل مزدلفة فكان األخـذبعد ذلك يف  ة لعروصىل اهللا عليه وسلم  النبي
 ومل ,)٦( "عرفـة فقـد تـم حجـه  من وقف معنا ب"  ةيف بعض طرق حديث عروالبيهقي 

 .)٧(ًيذكر شيئا آخر

                                                 
أهـل العلـم الـرشيف عـىل عـدم إدراك  حممـول عنـد مجهـور " فلم يـدرك ": وقوله: ( ,وفيه)١١٤٥\٣(هداية السالك  ) ١(

 ).٥١٩\٣(, النجم الوهاج )الكامل
 .سبق خترجيه قريبا ) ٢(
 ).١١٤٤\٢(هداية السالك  ) ٣(
 .سبق خترجيه ) ٤(
 .بني, والصواب املثبت: يف األصل ) ٥(
  ).١١٤٥\٣(, هداية السالك )١٨٩\٥) (٩٤٦٩(البيهقي, كتاب احلج, باب وقت الوقوف إلدراك احلج  ) ٦(
 ).١١٤٥\٣(هداية السالك  ) ٧(
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 .)١(مزدلفة ليست بركنالعلامء عىل أن   ومجهور
وإنـام ,  ة وإن اقتـضاه حـديث عـرو,يـشرتط شـهود الـصالة هبـا  ال,قيل بأهنـا ركـن ولو

ولوكـان , )٢(ر قدم بعض أهله قبـل الفجـصىل اهللا عليه وسلم رصفنا عن ذلك أن النبي 
 فــإن املعــذور إنــام يفــارق غــري ,األركــان عــذور وغــريه كــسائرًركنــا مل خيتلــف يف حــق امل
 .)٣(الركن فال  أماة,املعذور يف الواجب أوالسن

 ).ومن دفع منها بعد نصف الليل(: قال
 .)٥(يعد ومل :أي

 ).يشء عليه فال  وعاد قبل الفجر,قبله  أو(
يستدل له بام سنذكره من تقديم   وقد,باتفاق األصحاب عذر بغري أو كان بعذر ٌسواء  

  .)٦( ةالنساء والضعف
 .) ويف وجوبه القوالن,ًومن مل يكن هبا يف النصف الثاين أراق هبا دما(: قال
 وهـذا يقتـيض أن يكـون الـصحيح ,عرفةالنهار بن فيمن مل جيمع بني الليل وا السابق:أي

 لكــن ,مزدلفــة كــام اســتثناه وعــدم وجــوب املبيــت ب,عــدم وجــوب الــدمعنــد الرافعــي 
 ,)٧(فهو الصحيح من جهـة املـذهب, )األم( وهو املنصوص يف ,نف صحح خالفهاملص

                                                 
, املسائل )١١٨٢\٣(,هداية السالك )٤٧\٢(,حتفة املحتاج )٦٨٧\٢(,احلاوي )٥٣٧\٤(,البيان )٣١٨\٣(اإلرشاف  ) ١(

ــروايتني والــوجهني  ــاب ال ــة مــن كت ــة )١١٩\٣(, مواهــب اجلليــل )٣٣٤\٣(,رشح الزركــيش )٢٨٥\١(الفقهي , ويف هداي
 ....) .مزدلفة نسك باإلمجاع بيت بوامل): ( ١١٨٢\٣(السالك 

 .سبق خترجيه  ) ٢(
 ).٥١٩\٣(النجم الوهاج  ) ٣(
 ).٥١٩\٣(النجم الوهاج  ) ٤(
 ).٥١٩\٣(النجم الوهاج  ) ٥(
, )٥١٩\٣(, الــنجم الوهــاج ٣٣٨, اإليــضاح وحاشــيته ص)٤٢٠\٣(,العزيــز )١٩٧\٥(, البحــر )٦٨٧\٢(احلــاوي  ) ٦(

 ). ٤٧\٢(حتفة املحتاج 
 ). ٤٧\٢(, حتفة املحتاج )٢٦٥\٢(,مغني املحتاج )٥١٩\٣(,النجم الوهاج )٤٢٢\٣(, العزيز )٥٤٩\٣(األم  ) ٧(
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 عرفـات مـن انتهـى إىل  أمـا, عـذر كان بغري  وحمل القولني إذا,ومل ينبه املصنف عليه هنا
 ,مزدلفـة فـاليشء عليـه باتفـاق األصـحابليلة النحر واشتغل بـالوقوف عـن املبيـت ب

مكــة وطــاف طــواف  عرفــات إىل ونقــل فــيمن أفــاض مــن , وغــريههكــذا نقلــه اإلمــام 
فـإن صـاحب , مزدلفـة بـسبب الطـواف ففاتـه املبيـت ب,ة بعد نصف ليلة النحـراإلفاض

  ألن املنتهـي إىل ; وهـذا حمتمـل عنـدي: ثـم قـال,اليشء عليـه:  قاال والقفال)التقريب(
 .)١(الطواف فيمكن تأخريه  وأما,عرفات مضطر إىل التخلف

عـىل القـول   أمـا, عىل أن وقت املبيت ينقـيض بطلـوع الفجـرٌذكرناه هنا مفرع ومجيع ما 
فـات فعـىل القــول   وإذا,جيــب الـدم قبـل فواتــه بطلــوع الـشمس فـال ينقـيض إال بأنـه ال

 .)٢( وب الدمإشكال يف وج بالوجوب ال
 فـإن صـح //واعلم أن القول بأنـه ينقـيض بطلـوع الفجـر يوافـق إطـالق لفـظ املبيـت 

 عن وجـوب صىل اهللا عليه وسلم   ويكون سكوت النبي,اعتبار ذلك ترجح هذا القول
الكـون  تـرب هـو وإن كـان املع,ً لكونه معذورا عند من يرى أنـه واجـب; ةالدم عىل عرو

  كـام,ً فال يمتنـع أن يكـون وقتـه معينـا بطلـوع الـشمس,لفظ الشافعي  هو  كام,مزدلفةب
 , جاء حني برق الفجرة وعرو,ًمدركا له عروة ويكون ,)اإلمالء(نص عليه يف 

                                                 
 ).٤٧\٢(, حتفة املحتاج )٥١٩\٣(, النجم الوهاج )٣٣٥\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).٩٥\٨(, املجموع )٤١٨\٣(العزيز  ) ٢(
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 . )١(عرفة  وكان قبل ذلك وقف ب
 ). منى قبل زمحة الناسنصف الليل إىل   بعدةويسن تقديم النساء والضعف(:قال

مزدلفـة أن تـدفع قبـل  ليلـة صـىل اهللا عليـه وسـلم  ستأذنت رسـول اهللاا  )٢(ألن سودة 
مـع اإلمـام  تفـيض إال  الوكانـت عائـشة  فـأذن هلـاة وكانـت امـرأة ثقيلـ,حطمة النـاس

  كام استأذنت سودة صىل اهللا عليه وسلم   اهللا رسولاستأذنتوددت أين كنت : (وتقول
 .)٣()منى فأرمي اجلمرة قبل أن يأيت الناسفأصيل الصبح ب
 هـل غـاب : املزدلفـةدار  وهـي عنـد قالت يل أسـامء :قال)٥(موىل أسامء )٤( وعن عبد اهللا

 : قالـت, نعم:قلت بني هل غاب القمر? يا: ً فصلت ساعة ثم قالت,ال :قلت . القمر?
 لقــد ,أي هنتــاه : فقلــت,فارحتلنــا حتــى رمــت اجلمــرة ثــم صــلت يف منزهلــا . ارحتــل يب 

وعـن ابـن , )٦( أذن للظعـنصـىل اهللا عليـه وسـلم  إن النبي , بني أي!كال : قالت,غلسنا
 يف الضعفة يف الثقل أو صىل اهللا عليه وسلم بعثني رسول اهللا : قالعباس 

                                                 
 ).٩٥\٨(املجموع  ) ١(
اهللا عليه وسلم  , أول زوجة بعد خدجيـة, وهـي جعلـت النبي صىل ة, زوجةسودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامري ) ٢(

 ).٣٣٨\٤(اإلصابة . هـ٥٤ت. يومها لعائشة , وكانت زاهدة 
مسلم, كتاب احلج, باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغريهن مـن مزدلفـة إىل منـى يف أواخـر الليـل قبـل  ) ٣(

, والنـسائي, كتـاب احلـج, بـاب ٥٣٦ص) ١٢٩٠(تـى يـصلوا الـصبح بمزدلفـة زمحة الناس واستحباب املكـث لغـريهم ح
 .٤٤٤ص )٣٠٥١(الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى

عبد اهللا بن كيسان القريش التيمي أبو عمر املدين, موىل أسامء بنـت أيب بكـرروى عنهـا وعـن ابـن عمـر كـان مـن أجلـة  ) ٤(
 ).٤١٠\٢) ( التهذيب(هـ, هتذيب ١٢٠ـ ١٠١إلسالم وفيات التابعني روى له اجلامعة تاريخ ا

أسامء بنت أيب بكر الـصديق , والـدة عبـد اهللا بـن الـزبري, تزوجهـا الـزبري بـن العـوام وهـاجرت وهـي حامـل بعبـد اهللا  ) ٥(
 بعـرشين ماتـت بعـد ولـدها. فوضعته بقباء, وسميت بذات النطاقني, بلغت مئة سنة ومل يسقط هلـا سـن ومل ينكـر هلـا عقـل 

 ).٢٢٩\٤(اإلصابة . يوما
, )١٦٧٩(البخاري, كتاب احلج, باب من قدم ضـعفة أهلـه بليـل فيقفـون باملزدلفـة ويـدعون ويقـدم إذا غـاب القمـر ) ٦(

, ومسلم ,كتاب احلج, باب اسـتحباب تقـديم دفـع الـضعفة مـن النـساء وغـريهن مـن مزدلفـة إىل منـى يف )٦١٥\٣(الفتح 
 .٥٣٧ص) ١٢٩١(ناس واستحباب املكث لغريهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة أواخر الليل قبل زمحة ال
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ٍ مجع بليل من   .وكل هذه األحاديث يف الصحيحني ,)١()بسحر( : ٍويف رواية ٍ
أرسـل أم سـلمة  صىل اهللا عليه وسـلم أن سول اهللا : ا  عن عائشة)سنن أيب داوود (ويف  

وهـذا إسـناد : ( قـال البيهقـي , فأفاضـتليلة النحر فرمت اجلمرة قبل الفجرثم مـضت
 .)٢()غبار عليه صحيح ال

أنه أمرها أن تعجل اإلفاضة  صىل اهللا عليه وسلم عن النبي ) ٣( عن أم سلمة )األم(ويف 
يكـون  وهـذا ال( : قال الشافعي ,مكةٍ مجع حتى ترمي اجلمرة وتوايف صالة الصبح بمن 
أن  وغريه عن ابـن عبـاس )الرتمذي (ويف , )٤()ةبساع رمت اجلمرة قبل الفجر وقد إال

اجلمــرة حتــى تطلــع  ترمــوا  ال" قــدم ضــعفة أهلــه وقــال صــىل اهللا عليــه وســلم النبــي 
 ويمكن محل هذا , )٥( حسن صحيح:قال الرتمذي  "الشمس 

                                                 
, )١٦٧٧(البخاري, كتاب احلج, باب من قدم ضعفة أهلـه بليـل فيقفـون باملزدلفـة ويـدعون ويقـدم إذا غـاب القمـر  ) ١(

ىل منـى يف , ومسلم, كتاب احلج, باب اسـتحباب تقـديم دفـع الـضعفة مـن النـساء وغـريهن مـن مزدلفـة إ)٦١٤\٣(الفتح 
 .٥٣٧ص) ١٢٩٤(أواخر الليل قبل زمحة الناس, واستحباب املكث لغريهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة 

, والبيهقي كتاب احلج, باب أخذ احلـىص لرمـي مجـرة ٢٨٤ص )١٩٤٢(ٍأبوداود, كتاب احلج, باب التعجيل من مجع  ) ٢(
تــاب املناســك, بــاب االختيــار يف رمــي مجــرة العقبــة ويف معرفــة الــسنن واآلثــار, ك) ٢٠٧\٥)(٩٥٣٤(العقبــة وكيفيــة ذلــك

 . بإسناد صحيح): ١١٨٨\٣(, ويف هداية السالك)٣٣٨\١(إسناده جيدإرشاد الفقيه : قال ابن كثري) . ١٢٧\٤)(٣٠٦٣(
اهللا عليـه وسـلم , واسـمها هنـد وكانـت مـن النبـي صـىل  أم سلمة بنت أيب أميـة بـن املغـرية القرشـية املخزوميـة, زوج ) ٣(
 ).٢٠١\٢(, سري أعالم النبالء )٣٢٩\٧(أسد الغابة. هاجرات إىل احلبشة وإىل املدينةامل
 ).١١٨٩\٣(, هداية السالك )٥٥٥, ٥٤٤\٣) (١٣٥٣(األم, باب دخول منى ) ٤(
ٍكتاب احلج, باب ماجاء يف تقديم الضعفة من مجع بليل ) ٥( , وأبوداود كتاب احلج باب التعجيل من مجـع ٢٢٠ص)٨٩٣(ٍ
ـــشمس ٢٨٣ص)١٩٣٩( ـــوع ال ـــل طل ـــة قب ـــاب النهـــي عـــن رمـــي مجـــرة العقب ـــاب احلـــج, ب ـــسنن, كت ـــسائي يف ال  والن
وجـزم احلـافظ زكـي الـدين يف خمتـرص الـسنن بـأن احلـديث منقطـع ): ( ١١٩٠\٣(, ويف هداية الـسالك ٢٤٠ص)٣٠٦٦(

إنـه مل يـسمع مـن ابـن : يقـال: احلسن العرين مل يسمع من بن عباس شـيئا, وقـال حييـى بـن معـني: قال أمحد بن حنبل : وقال
عباس, وكالم الشيخ مجال الدين املزي يقتيض اجلزم بسامعه من ابن عباس, ويؤيده ختريج ابن حبـان لـه يف صـحيحه, واهللا 

 ). ٤٠٤\٢(وهذا الكالم من خمترص املنذري مع معامل السنن ) أعلم
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أنـه كـان ( :وعـن ابـن عمـر . )١(ةيعـارض األحاديـث املتقدمـ ستحباب حتى العىل اال
 ,هلـم بـدا  فيـذكرون اهللا مـا,زدلفة بالليلشعر احلرام بامليقدم ضعفة أهله فيقفون عند امل

 , منـى لـصالة الفجـرقـدم  فمـنهم مـن ي,ثم يدفعون قبل أن يقف اإلمام وقبل أن يدفع
أرخـص يف  :ليقـو وكـان ابـن عمـر ,اجلمـرة رموا قدموا ذلك فإذا ومنهم من يقدم بعد

 ,)٣()يرجعـون(:  وقال البخاري ,)٢(متفق عليه )صىل اهللا عليه وسلم أولئك رسول اهللا 
ومن هذه األحاديـث يعلـم أن تقـديم النـساء والـضعفة لـيس بنـسك  ,)يدفعون: (بدل 

ــو ــام ه ــي ,)٤(ةرخــص وإن ــارة الرافع ــرشح  وعب ــه األوىلإ( :يف ال ــة , )٥()ن ــذلك بقي وك
 ولعـل املـراد أن الـسنة ,)ٌإن تقديم الضعفة من النساء وغريهن سـنة( :األصحاب قالوا

 هـم يف أنفـسهم فـال وأمـا, صىل اهللا عليـه وسـلم ن يقدمهم كام فعل رسول اهللا ألإلمام 
 .)٦(أن يؤمروا يستحب هلم إال

 ). حتى يصلوا الصبح مغلسني ثم يدفعون إىل منى ويبقى غريهم(//: قال
 اليـوم إذا  ويزيد يف هذا التغليس يف هذا,)٧(صىل اهللا عليه وسلم كذلك فعل رسول اهللا 

 , بالزيادة يف التغليس ومل يرصح الرافعي,حتقق طلوع الفجر لكثرة األعامل فيه

                                                 
 . ١٦٤, شفاء الغليل ل)٥٢٠\٣(, النجم الوهاج )١١٩٠\٣(هداية السالك  ) ١(
ـــاب  ) ٢( ـــدم إذا غ ـــدعون ويق ـــة وي ـــون باملزدلف ـــل فيقف ـــه بلي ـــدم ضـــعفة أهل ـــن ق ـــاب م ـــاب احلـــج, ب البخـــاري, كت

, ومسلم, كتاب احلج, باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغريهن مـن مزدلفـة )٦١٣\٣(,الفتح)١٦٧٦(القمر
 . ٥٣٨ص) ١٢٩٥(تى يصلوا الصبح بمزدلفة إىل منى يف أواخر الليل قبل زمحة الناس واستحباب املكث لغريهم ح

 . سبق خترجيه يف احلاشية السابقة ) ٣(
 .١٥٤, شفاء الغليل ل)٥٢٠\٣(النجم الوهاج  ) ٤(
 ).٤٢٢\٣(العزيز  ) ٥(
 .١٥٤, شفاء الغليل ل)١١٨٦\٣(, هداية السالك ٣٤٥اإليضاح وحاشيته ص ) ٦(
يس بصالة الصبح يوم النحر باملزدلفة واملبالغة فيه بعـد حتقـق طلـوع مسلم, كتاب احلج, باب استحباب زيادة يف التغل ) ٧(

 . ٥٣٦ص) ١٢٨٩(الفجر 
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 ألن االعـرتاض; عـن ة وهي عبارة سامل,)١()ًأشد استحبابا إن التغليس هنا( :قال  وإنام
 .)٢(ٌمطلوبة يف كل يوم زيادة التغليس بعد حتقق الفجر

 ).مزدلفة حىص الرميويأخذون من (:  قال
 ": قـال غـداة يـوم النحـر صىل اهللا عليه وسلم  أن النبي )٣(ا روى الفضل بن العباس مل
ٍبإسناد صـحيح رواه البيهقي .   اخلذففلقطت له حصيات مثل حىص "  ًًلقط يل حىصا

هــذا   وظــاهر,)٥( )وهوراكــب(:  ويف روايةالنــسائي,)٤(مــن روايــة أخيــه عبــد اهللا عنــه
إهنـم يأخذونـه بعـد ( : وقـال, وبه قال البغـوي ,احلديث يقتيض أهنم يأخذونه يف النهار

 واملذهب الذي عليه اجلمهور أهنم يأخذونـه يف الليـل لـئال يـشتغلوا ,)٦()ة الصبحصال
 ةمـرة العقبـمجيـع احلـىص جل  وإطالق املصنف يقتـيض أنـه يأخـذ,)٧(بتحصيله يف النهار

 .)٨( وهوأحد الوجهني,وأيام الترشيق
 والـصحيح ,)٩(ٌيـسقط منـه يشء حتياط أن يزيد لئالًسبعني حصاة واال  فعىل هذا يأخذ

 , منى من  أليام الترشيق إال يأخذ  وال,ًمرة العقبة فقط سبعا وحيتاطأنه يأخذ جل
                                                 

 ).٢٦٥\٢(, مغني املحتاج )٤٢٢\٣(العزيز  ) ١(
 ).٢٦٥\٢(مغني املحتاج  ) ٢(
 عليـه اهللالنبـي صـىل  اهللا عليه وسلم  غزا مـعالنبي صىل  الفضل بن العباس بن عبداملطلب بن هاشم اهلاشمي ابن عم ) ٣(

 ).٢٠٨\٣(اإلصابة . مات يف خالفة أيب بكر . وسلم  مكة وحنينا , وله عدة أحاديث
وصـححه يف الـنجم ). ٢٠٧\٥) (٩٥٣٦(البيهقي, كتاب احلـج, بـاب أخـذ احلـىص لرمـي مجـرة العقبـة وكيفيـة ذلـك  ) ٤(

 ). ٤٧\٢(, وكذا يف حتفة املحتاج )٥٢١\٣(الوهاج 
 . ٤٤٥ص) ٣٠٦٠(اب من أين يلتقط احلىص? النسائي كتاب مناسك احلج ب ) ٥(
ً, نقــال ودلــيال يعنــي بــه )املهــامت(ّوصــوبه يف :  قــال١٧٢, مغنــي الــراغبني ص)٩٦\٨(,املجمــوع )٤٢٢\٣(العزيــز  ) ٦( ً

 ).٥٢١\٣(اإلسنوي , النجم الوهاج 
, الـنجم الوهـاج ١٧٢, مغنـي الـراغبني ص)٢٦٥٦\٢(, مغني املحتاج )١١٩٣\٣(,هداية السالك )٤٢٢\٣(العزيز  ) ٧(
)٥٢١\٣.( 
 ).١١٩٣\٣(, هداية السالك )٩٦\٨(, املجموع )٤٢٢\٣(, العزيز )١٩٧\٥(البحر  ) ٨(
 ).٥٢١\٣(, النجم الوهاج )١٩٧\٥(البحر  ) ٩(

 

 

 

أخذ احلىص من 
 املزدلفة لرمي اجلمرة
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مـرة  ولكـن جل,يـعللجم يـستحب األخـذ( :وقـال بعـضهم. )١()اإلمالء( نص عليه يف 
 .)٢()ًاستحبابا العقبة أشد

 ,واحلـل, املـسجد  : ولكـن يكـره مـن أربعـة مواضـع,)٣(جـاز احلـىص ومن أين أخـذ  
 تقبـل منهـا مـا ألنـه روي أن ;)٤(غـريه  ومن اجلامر التي رماهـا هـوأوة,واملواضع النجس

 .)٦( ألهنا تنترش; منى من مجيع  هاخذكره بعض أصحابنا أ, و)٥(رفع
ٍويف وجه شاذ إذا, ذكرنا أجزأه رمى بكل ما ولو  بعينهـا ٍرمى بحـصاة ثـم أخـذها هـو ٍ

 .)٧(جيزيه ورماها يف تلك اجلمرة يف ذلك اليوم ال
أطلـق األصـحاب  وقد, )٨(خالف ه بالأاملكان أجز ان أوالزم اختلف الشخص أو ولو

 ًفرشـا لـه ال من املسجد أوًا كانت جزء  إذا:وينبغي أن يقال, كراهية األخذ من املسجد 
, )٩(سـوى ذلـك  وحتمـل الكراهيـة عـىل مـا,كان للمـسجد هبـا نفـع منه إذا جيوز أخذها

  يناشد أن احلىص"ورد يف احلديث  وسبب الكراهية يف هذا القسم ما
                                                 

ـــر  ) ١( ـــة الـــسالك )٤٢٢\٣(, العزيـــز )١٩٧\٥(البح ـــاج )١١٩٤\٣(,هداي ,شـــفاء الغليـــل )٥٢١\٣(, الـــنجم الوه
 ).٢٦٦\٢(,مغني املحتاج ١٥٤ل
 ).٩٦\٨(, املجموع )٤٢٢\٣(العزيز  ) ٢(
 .١٧٢, مغني الراغبني ص)١٩٧\٥(, البحر ٧٧التنبيه ص ) ٣(
, )١١٩٥\٣(, هداية الـسالك )٤٢٢\٣(,العزيز)٤٤٤\١(,حلية العلامء )١٩٩, ١٩٨\٥(,البحر )٣٢٧\٣(اإلرشاف  ) ٤(

 ).٤٨\٢(, حتفة املحتاج )٥٢٢\٣(النجم الوهاج 
هذا صحيح اإلسناد ومل خيرجاه يزيـد بـن سـنان لـيس : وقال) ٦٥٠\١) (١٧٥٢(رك, كتاب املناسك احلاكم يف املستد ) ٥(

ــا  ــاس موقوف ــن عب ــره يف اإلســتذكار عــن أيب ســعيد واب ــاملرتوك, وذك ــسالك )٣٢٧\٣(, اإلرشاف )٣٥٧\٤(ًب ــة ال , هداي
 ما جاءت به الـرشيعة املطهـرة وهذا حق ال شك فيه وال ريب, وهو من الدالئل الواضحة عىل صحة: ( , وقال)١١٩٥\٣(
 ., ثم ذكر أن احلس يشهد له) 
 ).١١٩٧\٣(, هداية السالك )٩٦\٨(, املجموع )٥٥٦\٣(األم  ) ٦(
 ). ١٠٧\٠٨,املجموع )٣٢٧\٣(اإلرشاف ) ٧(
 ).١٠٧\٨(املجموع  ) ٨(
 ).٢٦٦\٢(,مغني املحتاج )٥٢٢\٣(, النجم الوهاج )٢٠٣\٥(البحر  ) ٩(
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 .)١( "الذي خيرجه من املسجد  
ــستحب أن ال ــستحب غــسله, )٢(يكــرس احلــىص وي ــان طــاهرا,وي ــه  نــص,ً وإن ك  علي

نعلـم يف  ال: (وقال ابن املنـذر , )٤( وروي ذلك عن طاوس , )٣(واألصحاب  الشافعي
 أمـر  أنه غـسل احلـىص والصىل اهللا عليه وسلم ٍيشء من األخبار التي جاءت عن النبي 

  ,)٥()بغسله
 . اليرون غسلها,)٨(  والثوري,)٧(  ومالك,)٦( وكان عطاء حلىص,  امعنى لغسل وال

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
ومل ) ٢٠٩\٥) (٩٥٤٢(يف الـسنن, كتـاب احلـج, بـاب أخـذ حـىص لرمـي مجـرة العقبـة وكيفيـة ذلـك أخرجه البيهقـي  ) ١(

, ويف الـنجم الوهـاج .....)ًروينا يف كتاب الصالة عن أيب صالح عن أيب هريرة مرفوعا أن احلـىص : ًيذكرله إسنادا وإنام قال
 . أن إسناده صحيح): ٥٢٢\٣(
 ).٥٢٢\٣(, النجم الوهاج )١١٩٩\٣(, هداية السالك )٩٦\٠٨املجموع  ) ٢(
 ).٤٨\٢(, حتفة املحتاج )٥٢٢\٣(, النجم الوهاج )٩٧\٨(,املجموع )٢٠٢\٥(, البحر )٥٥٩\٣(األم  ) ٣(
, الــنجم )٣٢٨\٣(, اإلرشاف )٣٧٩\٣) (١٥٣٠٠(مــصنف ابــن أيب شــيبة, كتــاب احلــج, بــاب غــسل حــىص اجلــامر ) ٤(

 ).٥٢٢\٣(الوهاج 
 ).٥٢٢\٣(, النجم الوهاج )١٠٢\٨(وع ,املجم)٣٢٧\٣(اإلرشاف ) ٥(
 ).٣٧٩\٣) (١٥٣٠٠(مصنف ابن أيب شيبة, كتاب احلج, باب غسل حىص اجلامر  ) ٦(
 ).٥٢٢\٣(, النجم الوهاج )٣٢٨\٣(اإلرشاف  ) ٧(
 ).٥٢٢\٣(, النجم الوهاج )١٠٢\٨(, املجموع )٢٠٢\٥(البحر  ) ٨(
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 ).إىل اإلسفار فوا ودعوااحلرام وق بلغوا املشعر فإذا(: قال
تركـه اليشء عليـه باتفـاق  ٌسـنة لـو وهـو,  صىل اهللا عليه وسـلم كذلك فعل رسول اهللا 

 .)١( واألصحابالشافعي
ٌجبل   وهو,) بضم القاف(ُ قزح  والصحيح أنه ,املزدلفة كلها  هو: قيل ,املشعر احلرامو

 //ولـيس, )٣(وقـف عنـده  وإال,وصـله صـعده إن أمكـن  فـإذا,)٢(املزدلفة آخر صغري
نة بالوقوف يف ذلـك البنـاء تأدى أصل السي وهل ,)٤(املزدلفةالبناء املستحدث يف وسط 

  لقولـه;)٥( األول: أصـحهام,فيـه وجهـان  قزح ?يف  حيصل إال  أم ال,مزدلفةوغريه من 
  وأمـا,)٧(واه مـسلم ر "موقـف لهـا ك)٦( ٌمجـع وقفت هاهنـا و" : صىل اهللا عليه وسلم 

ِفاذكروا اهللاََّ عند املشعر احلـرامm قوله تعاىل َ َُْ َِْ َ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ l )نعلـم  ال أنـا  إال;فظـاهره الوجـوب  ,) ٨
مزدلفـة يف أي  نعـم الوقـوف ب, قـزح بوجوب الوقوف عند من قال بوجوب الذكر وال

ًموضع كان تقدم اخلالف يف كونه واجبا أو  .)٩(ًوسنةأًركنا  ٍ
 
 
 

                                                 
 ). ٩٧\٨(املجموع  ) ١(
 ). ١٢٠٣\٣(, هداية السالك )٩٦\ ٨(, املجموع ١٥٥حترير ألفاظ التنبيه ص ) ٢(
 ).٥٤٩\٣(األم  ) ٣(
 ).١٢٠٧\٣(, هداية السالك )٩٨\٨(املجموع  ) ٤(
 ).٥٢٢\٣(, النجم الوهاج )١٢٠٧\٣(, هداية السالك )٩٨\٨(املجموع  ) ٥(
 ).ج م ع(دة القاموس املحيط ما. ٍمجع بال الم مزدلفة, ويوم مجع يوم عرفة, وأيام مجع أيام منى )٦(
 . ٥١١ص) ١٢١٨(كتاب احلج, باب ماجاء أن عرفة كلها موقف  ) ٧(
 ).١٩٨(البقره  ) ٨(
 ). ٩٨\٨(, املجموع )٦٨٨\٢(احلاوي  ) ٩(

الوقوف عند 
ام املشعر احلر
 والدعاء

 
 
 
 

 ب//١١٧
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 ).ثم يسريون(: قال
  فـإذا بلغـوا, ًفرجـة أرسعـوا وجـدوا  والـذكر وإذاة وشـعارهم التلبيـ,وعليهم الـسكينة

عرض ا ٍرمية بحجر حتى يقطعو أرسع املايش وحرك الراكب دابته قدر )١(ٍحمرس   وادي
; كان موقـف النـصارىرسحمـوادي  وألن, صىل اهللا عليه وسلم قتداء بالنبي الوادي لال

ٍويف وجه ضعيف ال, األصحاب ا ذكر هكذ,فاستحب خمالفتهم  .)٢(يرسع املايش ٍ
 :يقول الوادي يرسع وهو يف هذا وكان عمربن اخلطاب 

 هاـنـيـًا وضـقـعدو قلـك تـإلي
 هاـينـا جنـهـنـطـًمعرتضا يف ب

َخمالفا دين                                                .)٤)(٣(هانصارى دينُ الً
 )١()نكروأ(, )٦(بل كاحلزام ح :والوضني, )٥(قول ذلك واستحب القايض حسني 

                                                 
, سمي بـذلك ألنـه قيـل إن أصـحاب )بضم امليم وفتح احلاء املهملة وكرس السني املهملة املشددة وبالراء(وادي حمرس  ) ١(

ِالفيل حرسوا فيه وه  . ٍو موضع فاصل بني منى ومزدلفة وليس من منى وال مزدلفة بل هو واد برأسهُ
 : قال الفضل بن عباس

 أمل يأن منكم للرحيل هبوب                         ٍأقول ألصحايب بسفح حمرس 
  له بعد نوم العاشقني نحيب                          فيتبعكم بادي الصبابة عاشق

 ).٩١\٨(, املجموع )١٤٨\٣(, وهتذيب األسامء واللغات)١٠٨٨٢(قم معجم البلدان ر
 ).٤٨\٢(, حتفة املحتاج )٢٦٧\٢(,مغني املحتاج )٥٢٣\٣(, النجم الوهاج )٩٨\٨(, املجموع )٤٢٣\٣(العزيز  ) ٢(
ه أسـد وكانت تقول). ٣٨٢\٢(, تفسري مقاتل ابن سليامن )و ض ن(, )ق ل ق(لسان العرب تاج العروس بدون نسبة  ) ٣(

إن ناقتي تعدو إليك يا رب مرسعة يف طاعتك قلقا وضينها وهو احلبل, الـذى كـاحلزام وإنـام صـار : وغطفان ومعنى البيت 
ًخمالفـا ديـن النـصارى دينهـا :  وقولـه.ًقلقا من كثرة السري واإلقبال التام واإلجهاد البالغ يف طاعتـك واملـراد صـاحب الناقـة

 ). ٩٩\٨(املجموع   .إين ال أفعل فعل النصارى وال أعتقد اعتقادهم: , أي)بنصب دين النصارى ورفع دينها(
وابن أيب شيبة, كتاب احلـج, ) ٥٥٠ ٥٤٩\٣) (١٣٤٨(الشافعي يف األم, كتاب احلج, باب ما يفعل من دفع من عرفة  ) ٤(

 ). ٥٢٣\٣(, النجم الوهاج )٤١١\٣) (١٥٦٤٠(باب يف اإليضاع يف وادي حمرس 
 ).٢٦٧\٢(,مغني املحتاج )٥٢٣\٣(, النجم الوهاج )٩٩\٨(,املجموع ٣٤٨اشيته صاإليضاح وح ) ٥(
 ).و ض ن(هو احلبل الذي كاحلزام لسان العرب تاج العروس مادة : الوضني ) ٦(

 .السري إىل منى
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  والقول قول من أثبت دون من( :)٧(]البيهقي[ قال ,)٢(بعض السلف اإليضاع 
,  بطن حمرس أكره للرجل أن حيرك راحلته يف ال): (اإلمالء( يف وقال الشافعي .)٤()نفى
عن   ألنه مل يرو;أستحب أكره ومل أقل  ال: وإنام قلت,أنه فعل ذلكروي عن عمر وقد

ذكرناه جيتمع يف املذهب يف  ومما, )٥( ) حمرسأنه حرك يف  صىل اهللا عليه وسلم النبي 
 .)٧(ذكره البيهقي   ملا;)٦(ستحباب اال: أصحهام,حباب اإلرساع قوالناست

  ً حمرسا منن إ ": ٍ ويف حديث,)٨( منى من  مزدلفة وال وادي حمرس من وليس  
 .)١٠(ة العقبخترج إىل  طى التي الطريق الوسويستحب أن يسلك .)٩("منى

 
 

 .)١١(ويكره تأخري السريحتى تطلع الشمس
ٍ منى بعد طلوع الشمس فريمي كـل شـخص حينئـذ سـبع حـصيات إىل فيصلون (: قال ٍ
 ). ة العقبمجرة

                                                                                                                                            
 ., والصواب ماذكرته )وأمكن(يف األصل  ) ١(
 ). خ ب ب(هو فوق اخلبب تاج العروس مادة : أهون سريالدواب دون الشد وقيل: اإليضاع ) ٢(
 
 
 ).٢٠٧\٥(سنن البيهقي ) ٤(
 ). ١٢١٢\٣(, هداية السالك ٣٤٨اإليضاح وحاشيته ص ) ٥(
 ). ١٢١٢\٣(, هداية السالك ٣٤٨اإليضاح وحاشيته ص ) ٦(
 . سبق ترجيحه قول من أثبت ) ٧(
 ). ١٢١٤\٣(, هداية السالك )٩١\٨(, املجموع )١٤٨\٣(هتذيب األسامء واللغات ) ٨(
) ٩٥٢٧) (٩٥٢٦) (٩٥٢٥) (٩٥٢٣) (٩٥٢٤) (٩٥٢٣( كتــاب احلــج, بــاب اإليــضاع يف وادي حمــرس البيهقــي, ) ٩(
)٢٠٦ ٢٠٥ ٢٠٤\٥) (٩٥٢٩) (٩٥٢٨ .( 
 ).١٢١٤\٣(, هداية السالك )٩٩\٨(املجموع  ) ١٠(
 ).٢٦٧\٢(, مغني املحتاج )٥٢٤\٣(, النجم الوهاج )١٢١٠\٣(, هداية السالك )٩٨\٨(املجموع  ) ١١(

  

  
  

 رمي مجرة العقبة
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 والينزل الراكـب , منى فإهنا حتية , ٍيعرج عىل يشء قبلها  وال, اجلمرة الكربى وتسمى 
 اجلمـرة  ويـستقبل ,ًمنـى عـن يمينـهمكـة عـن يـساره و والسنة أن جيعـل ,)١(حتى يرمي
 :وقيـل,  وآخـرون وبه جزم الرافعي, الكعبة   اجلمرة ويستدبر يستقبل :وقيل, والعقبة

صـىل اهللا   والـصحيح الـذي فعلـه رسـول اهللا, الكعبة واجلمرة عىل يمينـهيقف مستقبل 
ً خالفـا لعبـد ,ولـيس بـركن, )٣(وهذا الرمي واجـب بالخـالف. )٢( األولعليه وسلم 

مجـرة  إال يرمـي يـوم النحـر أنـه ال وأمجعـوا, )٥(من أصحاب مالـك  )٤(املاجشونامللك 
 .)٦( ةالعقب
 ). الرميابتداءويقطع التلبيه عند (:قال

إىل ابـن املنـذر  وأشـار, )٨(ةفرغ مـن مجـرة العقبـ  إذا:وقال أمحد ,)٧( لرشوعه يف التحلل
 .)٩(اختياره

 ً وكذا احللق إن جعلنـاه نـسكا وبـدأ,بتدائهاقدم الطواف عىل الرمي قطع التلبية يف  ولو 

                                                 
 ). ٢٦٧\٢(, مغني املحتاج )٥٢٤\٣(,النجم الوهاج )٤٢٣\٣(العزيز  ) ١(
,مغنـي )٥٢٤\٣(,الـنجم الوهـاج )٣٨٠ ٣٧٩\٣(أمجعوا عىل أنه من حيث رماهـا جـاز واخلـالف يف األفـضل الفـتح  ) ٢(

 ).٢٦٧\٢(املحتاج 
ــوع  ) ٣( ــسالك )١٠٩\٨(املجم ــة ال ــصاح )١٢١٩\٣(, هداي ــع )٢٧٥\١(, اإلف ــسالك يف)٣٢٠\١(,التفري  املناســك , امل
 ).٥٢٥\٣(,النجم الوهاج )٥٥٨\١(
ًعبد امللك بن عبدالعزيز بن عبد اهللا املاجشون, كنيته أبـومروان, كـان فقيهـا مفتيـا دارت عليـه الفتـوى يف أيامـه إىل أن  ) ٤( ً

. هــ٢١٣ٌعبد امللك بحر ال تكدره الدالء تفقه بـه خلـق كثـري,ت : ًمات, وكان رضيرا وكان بيته بيت علم وحديث قيل عنه
 . ٢٥١ الديباج املذهب ص١٥٣طبقات الفقهاء للشريازي ص 

 ).٥٢٥\٣(, النجم الوهاج )١٠٩\٨(, املجموع )٢٧٥\١(, اإلفصاح )٢١٠\١(التلقني  ) ٥(
 ).٥٢٥\٣(, النجم الوهاج ٧٤اإلمجاع ص ) ٦(
 ).٢٦٨\٢(, مغني املحتاج )٥٢٥\٣(,النجم الوهاج )٤٢٣\٣(العزيز  ) ٧(
 ).٣٢٣\٣(, ومل يرش إىل هذا القول, اإلرشاف )٢٧٩\٥(املغني ) ٨(
 ).٣٢٣\٣(, اإلرشاف ١٠٦اإلقناع ص ) ٩(

  

  

  

  

متى تقطع التلبية 
يف احلج والعمرة 
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 أ//١١٨

 التكبري عند الرمي
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 .)١( ألنه من أسباب حتللها;يقطع التلبية يف الطواف املعتمر//  وكذا,به
 ).ٍمع كل حصاة  ويكرب(: قال

ًومن ذلك يعلم أنه يرمي واحدة واحـدة, )٢(صىل اهللا عليه وسلم بي ثبت ذلك عن الن ً, 
 .)٣(ةًوالجيزيه أن يرمي السبع دفعة واحد

                                                 
, الـنجم )٢٦٨\٢(يلبي املعتمر حتى يفتتح الطواف مغني املحتـاج : , أورد األثر عن ابن عباس أنه قال)٤٢٦\٣(األم  ) ١(

 ).٥٢٥\٣(الوهاج 
:  وأمجعوا عىل أن من مل يكرب فـال يشء عليـه إال الثـوري فقـال:, وقال)٦٨١\٣(حديث جابر سبق خترجيه, وقال الفتح ) ٢(

 .يطعم وإن جربه بدم أفضل وذكر اإلمجاع أنه ال يقف بعدها
, وفرق يف املجموع بينهـا وبـني مـن وجـب عليـه احلـد فجلـد بامئـة )١٢٦٠\٤(, رشح ابن رسالن )١٠٩\٨(املجموع  ) ٣(

 عىل التخفيف وألن املقصود منها اإليقاع وقد حصل وأما الرمي فتعبد مشدودة دفعة واحدة حسبت مائة ألن احلدود مبنية
 . فاتبع يف التوقيف
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 ).ثم يذبح من معه هدي(: قال
 رمـى سـبع حـصيات مـن  بطـن صـىل اهللا عليـه وسـلم أن النبـي  : ألن يف حديث جـابر 

 ًفإن كان منذورا نوى الـذبح عـن هديـه أو .)٢)(١(]فنحر[ثم انرصف إىل  املنحر الوادي 
  ولـو.)٣( واألفضل أن يـذبح بنفـسه,ًوإن كان تطوعا نوى التقرب بهة, أضحيته املنذور
ًلنائب ذكرا مسلامويستحب أن يكون ا, استناب جاز , ًكتابيا جاز ً فإن استناب امرأة أو,ً

 إىل الوكيل, فإن فـوض النيـة  وينوي عند الدفع.)٤(واحلائض والنفساء أوىل من الكتايب
 .)٥(الذبح  أوًإىل الوكيل جاز كان مسلام, فإن كان كتابيا نوى الوكيل عند الدفع,

ً بحـج أو عمـرة أن هيـدي إليهـا شـيئا مـن الـنعمويستحب ملن قصد مكة ٍ  وال جيـب إال ,ٍ
 . )٦(بالنذر

 فـإن مل , فـإن مل يكـن فمـن امليقـات, فإن مل يكن فمـن الطريـق,ويستحب سوقه من بلده
 . )٧( فإن مل يكن فيشرتيه من  منى ,يكن فمن  عرفات 

 حيرم عليه بإرساله  وال,بعث هديهين أ ًويستحب أيضا إن مل يرد الذهاب إىل مكة

                                                 
 .يف األصل غري واضحة, ولكن كام هو يف حديث جابر ) ١(
 . سبق خترجيه ) ٢(
 ).١١١\٨(, املجموع )٥٨٨\٢(, التتمة ١٠٨اإلقناع ص ) ٣(
 ). ١٢٦٩\٣(, هداية السالك )١١١\٨(, املجموع ١٠٨اإلقناع ص ) ٤(
أي عنـــد الـــدفع للوكيـــل كـــام يف املجمـــوع هدايـــة الـــسالك . ,)١١١\٨(, املجمـــوع ٢٧٢اإليـــضاح وحاشـــيته ص ) ٥(
)١٢٧٢\٣.( 
, قـال يف اإليـضاح )١١١\٨(, املجمـوع )٤٥٨\٢( , روضـة الطـالبني ٣٦٤, اإليـضاح وحاشـيته ص)٣٧٢\٥(البحر ) ٦(

 . األزمانأعرض عنه أكثر الناس أوكلهم عنها يف هذه : وحاشيته
 ).٥٥٠\٢(, حاشية إعانة الطالبني )١١١\٨(, املجموع ٣٦٤اإليضاح وحاشيته ص ) ٧(

 

 

ذبح اهلدي 
 وأحكامه
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  استحب أن يقلدها نعلـني ممـابقرة  أوبدنةوإذا كان اهلدي .)١(حيرم عىل املحرم  ممايشء 
 . )٢( ليتصدق هبامةيلبس يف اإلحرام وليكن هلام قيم

 وهـي ,ٍويستحب فتل قالئدها وأن يشعرها بأن يرضب صفحة سنامها اليمنى بحديـدة
يـشعر  نـه الإ) : (التنبيـه( وقـول صـاحب ,)٣( فيـدميها ويلطخهـا بالـدمة, القبلٌمستقبلة

عـىل  واألصـح أن األفـضل تقـديم اإلشـعار.)٥(ًليس وجهـا يف املـذهبٌوهم  ,)٤()رالبق
 .)٧()صحيح مسلم(ٍ حلديث يف ,)٦(التقليد

 قـال البنـدنيجي ,وإن قـرن هـديني يف حبـل .)٨(املنصوص تقديم التقليـد وهو: والثاين 
 وفيام قااله ,) ٩( )اهدَيف األيرس ليش أحدمها يف سنامه األيمن واآلخر أشعر: ( والروياين
 فـإن ,)١٠( قاله املـاوردي ,موضع سنامها ٌ سنام أشعربدنة والبقرة فإن مل يكن لل.احتامل
 ,ال بالنعلذاهنا آو  عراها: وهي, القربرز استحب تقليدها بخًكان غنام

                                                 
 ).١٩٩\٨(املجموع  ) ١(
 ).٢٢٨\٨(, املنهاج رشح صحيح مسلم )١٩٧\٨(, املجموع )١١٣٤\٢(, احلاوي )٥٦٤\٣(األم  ) ٢(
 ).١٩٧\٨(, املجموع )١١٣٥\٢(, احلاوي )٥٨٠\٢) (التتمة(, )٥٦٤\٣(األم  ) ٣(
 . ٨٥التنبيه ص  ) ٤(
 ).١٩٧\٨(املجموع  ) ٥(
 ).٤٥٩\٢(روضة الطالبني  ) ٦(
ونصه عـن ابـن . , املنهاج رشح صحيح مسلم )٢٢٧\٨(مسلم, كتاب احلج, باب إشعار اهلدي وتقليده عند اإلحرام  ) ٧(

أشـعرها يف صـفحة سـنامها األيمـن صىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  الظهر بـذي احلليفـة ثـم دعـا بناقتـه ف: عباس  قال
 . وسلت وقلدها نعلني ثم ركب راحلته فلام استوت به عىل البيداء أهل باحلج

وفيــه أن التقليــد ): (٤١٥\٥(, قــال يف الفــتح )١٩٧\٨(, املجمــوع )٤٥٩\٢(, روضــة الطــالبني )١١٣٨\٢(احلــاوي  ) ٨(
ثلـة, وأن احللـق أفـضل مـن التقـصري وأنـه نـسك يف حـق وسوقه سنة للحاج واملعتمر فرض أو سنة وأن اإلشـعار سـنة ال م

املعتمر حمصور كان أو غري حمصور, وأن املحـرص ينحـر هديـه حيـث أحـرص ولـو مل يـصل إىل احلـرم ويقاتـل مـن صـده عـن 
 . ًواألوىل ترك املقاتلة إذا وجد للمساملة طريقا.البيت

 .)١٩٧\٨(, املجموع )٤٥٩\٢(, روضة الطالبني )٣٦٣\٥(البحر ) ٩(
 ). ١٩٦\٨(, املجموع ٩٩, اإلقناع ص)١١٣٨\٢(, احلاوي ٨٥التنبيه ص ) ١٠(

 



  
٣٩٨ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ًهـديا واجبـا عـىل املـشهور  وأشعرها مل يـرص وإذا قلد النعم.)١(يشعرها  وال  ٍقـول ويف ,ً
 . )٢(فال مل ينو إذا أما, نوى إذا ذلك بام وقيد املاوردي ,نذره لو ًواجبا كام ٍشاذ يصري

 . )٥(ٌ سواء كان من امليقات أم من غريه, عند اإلحرام)٤( واإلشعار)٣(ويستحب التقليد
 أمـا ,يـرضب أفـضل مـن اخلـيص  الذي ال والفحل,أفضل  وهو,وجيزئ الذكر واألنثى

 ,لُاجلـويستحب جتليـل اهلـدي والتـصدق بـذلك . )٦(الذي يرضب فإن الرضاب هيزله
 ,اإلشـعار ظهـرُليوإال ً نفيـسا مل يـشقه )٧(فـإن كـان اجلـل, ويكون التجليل بعد اإلشعار
ٍباق عـىل ملكـه يفعـل بـه  ًكان اهلدي تطوعا فهو وإذا. )٨(ويستحب نفاسة اهلدي واجلل

ٍشـاء مــن بيـع وأكــل وغريمهـا مـا  بلفـظ بــال الًمباحــا إ يـصري عطـب فذبحــه ال وإذا. )٩(ٍ
 , ويف غريه قوالن,)١٠( خالف ملن سمعه األكل منه بال  وجيوز,خالف

                                                 
: قـالوا) ٤٥٩ ٤٥٨\٢(, روضة الطـالبني )٣٦٤\٥(, البحر)١١٣٨\٢(, احلاوي )٥٨٠\٢) (التتمة(, )٥٦٤\٣(األم  ) ١(

 . ألهنا ضعيفة
 ). ١٩٩\٨(املجموع . ,)٤٧٧\٢(, روضة الطالبني )١١٣٨\٢(احلاوي ) ٢(
 . ٢٤٣املطلع ص. أن يعلق يف العنق يشء ليعلم أنه هدي : يدالتقل ) ٣(
 ). ٥٨٠\٢) (التتمة (١٤٠أنيس الفقهاء ص . طعنه يف سنامه األيمن حتى يسيل منه دم ليعلم أنه هدي: إشعار اهلدي ) ٤(
 ). ١٩٩\٨(املجموع  ) ٥(
, وفرق يف املجموع بينه )١٢٤٩\٣(, هداية السالك )١٩٩\٨(,املجموع )١١٣٢ ١١٣١\٢(, احلاوي )٥٦٤\٣(األم  ) ٦(

وغـري . ًوبني الزكاة حيث ال جيزئ الذكر ألن املقصود تسليم احليوان يف الزكاة حيا لينتفع به املـساكني بـدره ونـسله وصـوفه
 . ذلك 

 .٢٤٤,املطلع ص)ج ل ل(ٍما يطرح عىل ظهر البعري من كساء ونحوه مشارق األنوار مادة : واجلالل ) ٧(
 ).٢٠٠ ١٩٩\٨(, املجموع ١٠٨صاإلقناع  ) ٨(
 ). ٤١٣\٤(, البيان )٥٨١\٢(التتمة  ) ٩(
 .٣٧٨,اإليضاح وحاشيته ص)٤١٩\٤(البيان  ) ١٠(
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 حيـل( ):قـديمال( و)//األم(وقـال يف , )حيل حتـى يعلـم اإلذن ال( ) :اإلمالء( قال يف 
 ,مـارة اإلباحـةأًرأى مـاء يف الطريـق وعليـه  لـو  كام,أنه إباحة  ألن الظاهر;األصح وهو

 .)١()فإنه يرشبه باتفاقهم
يزول حتى يدعـه   ال,ٍغلط ٍيف أوٍويف وجه ضع, واملنذور يزول امللك عنه بتعيني النذر 

والفرق أن امللـك يف العبـد , العبد  هللا تعاىل عيل عتاق هذا:قال لو  كام,ويتصدق باللحم
 وجيـوز. )٣(جيـوز إجارتـه  وال.)٢( وهنا ينتقـل إىل املـسا كـني كـالوقف,ىل أحدإينتقل  ال

 أن الركـوب  واألصـح املنـصوص,ررضمل يتـ  واحلمل عليه ما, وإركابه بالعارية,ركوبه
 .ٍحلاجة جيوز إال واحلمل ال
وحيــث أبحنــا لــه الركــوب فركبهــا , وصــححه القفــال , مل يتــرضر  جيــوز مــا: والثــاين

 فـسنذكره إن ,ردهـا باعهـا وتعـذر وإذا أتلفهـا أو.)٤(تفـاقفنقصت ضمن النقصان باال
عطـب اهلـدي الواجـب  وإذا.)٥( واحـدام فـإن حكمهـة,شاء اهللا تعاىل يف كتاب األضحي

 , وإذا ذبحه غمس النعل الذي قلـده يف دمـه.)٦(تركه حتى هلك ضمنه  فلو,لزمه ذبحه
توقـف  ت وال.)٧(ٌبه أنه هدي فيأكـل منـه الفقـراء  من مر وتركه ليعلم,ورضب هبا سنامه

لـسائق  للمهـدي وال جيـوز وال.)٨(القولني ٍ يف اهلدي الواجب عىل لفظ يف أظهرةاإلباح
  عىلةالرفق لفقراء  وال,ً األكل منه قطعاةغنياء الرفق أللقائده وال اهلدي وال

                                                 
 ). ٤١٩\٤(, البيان )١١٥٨\٢(احلاوي  ) ١(
 .,)٤١٩\٤(البيان  ) ٢(
 . )ألنه بيع للمنافع وقد نقل القايض عياض إمجاع املسلمني عىل هذا: (, قال)٢٠٢\٨(املجموع  ) ٣(
 ).٢٠٢\٨(, املجموع )٥٦٤\٣(األم  ) ٤(
 ). ٢٠٤\٨(املجموع  ) ٥(
 . ٣٧٩, اإليضاح وحاشيته ص)٤١٩\٤(, البيان ٨٥التنبيه ص ) ٦(
 ). ٤٥٩\٢(, روضة الطالبني )١١٥٦\٢( ,احلاوي ٨٥التنبيه ص ) ٧(
 ).٤٥٩\٢(, روضة الطالبني ٣٧٩اإليضاح وحاشيته ص ) ٨(
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 الـذين خيالطونـه يف األكـل :لوقيـة, مجيـع القافلـ:ةواألصح أن املراد بالرفقـ,  الصحيح
 .)١(ةوغريه دون باقي القافل

 ).يقرص واحللق أفضل ثم حيلق أو(:قال
 .األحاديث فيها بذكرنطول فال , )٢(وهذه األحكام جممع عليها

حب أن تويس, كونه عىل يسار احلالق يرض أس األيمن والبحلق شق الر  أن يبدأةوالسن
داب للمحـرم  وهذه اآل, وأن يدفن شعره, وأن يكرب عند فراغه,يستقبل املحلوق القبلة

 .)٣(  والروياينوالبندنيجياملاوردي ها  ذكر,وغريه
 ).ةاملرأ وتقرص(:قال
 لـيس عـىل " صىل اهللا عليه وسـلم  ولقوله ,)٤( ألن احللق يف النساءُ مثلة;حتلق  وال:أي

 وانعقـد اإلمجـاع ,)٥(بإسناد حـسنداود  رواه أبو "ٌالنساء حلق إنام عىل النساء التقصري 
 .)٦(عىل ذلك

 لقا, )جيوز ال( :و القايض حسني الطيب   وقال القايض أبو, ويكره احللق

                                                 
 . وسبق تعريف الرفقة يف اللغة). ٤٦٠ ٤٥٩\٢(, روضة الطالبني ٣٧٩ح وحاشيته ص, اإليضا)١١٥٦\٢(احلاوي  ) ١(
, فـتح )٢٦٨\٢(, مغني املحتاج)٥٢٦\٣(,النجم الوهاج )١١٤\٨(, املجموع ١٠٦,اإلقناع ص)٣٥٥\٣(اإلرشاف  ) ٢(

 ). ٦٥١\٣(الباري 
, فـتح )٢٦٩ ٢٦٨\٢(مغني املحتـاج, )٥٢٦\٣(,النجم الوهاج )٣٤٢\٤(,البيان)١٧٥\٥(,البحر)٦٣٥\٢(احلاوي  ) ٣(

 ).٣٣٩\١(اجلواد 
 ).٢٦٨\٢(, مغني املحتاج)٥٢٧\٣(, النجم الوهاج ٢٠٢, كنز الراغبني ص)١١٦\٨(املجموع ) ٤(
إسـناده حـسن إرشـاد : قـال ابـن كثـري, وابـن حجـر.٢٨٨ص)١٩٨٤(أبوداود, كتاب املناسك, باب احللق والتقصري ) ٥(

 ). ٨٩٥\٣(لتلخيص احلبري , وا٦٢, البلوغ ص)٣٤١\١(الفقيه 
, الـنجم الوهـاج )٦٦٠\٣(, الفـتح)١١٦\٨(, املجموع٥٧,نقل ابن املنذر اإلمجاع عىل ذلك ص )٣٥٩\٣(اإلرشاف  ) ٦(
)٥٢٧\٣.( 
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 .)١()أنه مكروه ولعلهام أرادا: (املصنف 
 .)٢(ٌ حديث مضطرب عنهورد يف النهي

 وقـال ,)٣( من مجيع جوانب رأسـهاةاألنمل والتقصري يكون قدرة , واخلنثى تقرص كاملرأ
حلقـت  مـن حتتهـا ولـو  لكـن ترفـع الـذوائب وتأخـذ,تقطع من ذوائبها ال: (دي املاور

 .)٤()أجزأها
 ).واحللق(:قال

 .)٥(التقصري يف احلج أويف العمرة  أو: يعني
 ).نسك عىل املشهور( 
 رحـم " صـىل اهللا عليـه وسـلم لقولـه , )٩( وأمحد ,)٨ (حنيفة وأبو, )٧(وبه قال مالك )٦(

                                                 
 ).٣٣٩\١(, فتح اجلواد )٥٢٨\٣(, النجم الوهاج )١١٦\٨(املجموع ) ١(
 رواه الرتمذي, كتاب احلج, باب مـا جـاء يف "رأة رأسها  هنى أن حتلق امل"حديث عيل  أن رسول صىل اهللا عليه وسلم   ) ٢(

ًوالعمل عـىل هـذا عنـد أهـل العلـم ال يـرون عـىل املـرأة حلقـا ويـرون أن : فيه اضطراب قال: كراهية التحليق للنساء, وقال
ولـه وال داللة يف هذا احلـديث لـضعفه لكـن يـستدل بعمـوم ق): ١١٦\٨(قال يف املجموع. ٢٢٥ص) ٩١٢(عليها التقصري 

 رواه مـسلم, وباحلـديث الـصحيح, يف هنـي النـساء عـن "ً من عمل عمال ليس عليـه أمرنـا فهـو رد ": صىل اهللا عليه وسلم 
 .التشبه بالرجال

, )٥٢٨\٣(, ونقله عن القايض أبوالفتوح يف كتـاب اخلنـاثي, الـنجم الوهـاج )١١٦\٨(,املجموع)٣٥٩\٣(اإلرشاف  ) ٣(
 ).٣٣٩\١(فتح اجلواد 

 ).١١٦\٨(,املجموع)٦٣٦\٢(وي احلا ) ٤(
, مغني )٥٢٨\٣(, النجم الوهاج ٢٠٢, كنز الراغبني ص)٢٠٩\٨(,املنهاج رشح صحيح مسلم )٣٥٥\٣(اإلرشاف  ) ٥(

 ).٢٦٩\٢(املحتاج
, املنهــاج رشح )١١٦\٨(, املجمــوع)١٧٣\٥(, البحــر )٦٣٢\٢(, احلــاوي )٦٦٣\٢(, الوســيط٢٥٤التلخــيص ص ) ٦(

وهو مذهب الشافعي يف املشهور عنـه وبـه قـال العلـامء كافـة وقـال ): ٣٦٨\٦: ( يف اإلعالم, وقال)٢٢٨\٤(صحيح مسلم
 ).٣٠٥\٣(وهذا أشبه بالظاهر, هناية املحتاج : املاوردي

 ).٤٣٠\١(, إرشاد السالك )٨٤١\٢(, عيون املجالس)٤٣٠\١(املعونه ) ٧(
 ). ٥٨٤\١(, املسالك يف املناسك )٦٤\٤(املبسوط ) ٨(
 ).٤٠٦\١(, الزاد مع السلسبيل )٣٠٤\٥(, املغني)٢٨٨\١(ل الفقهيه من كتاب الروايتني والوجهنياملسائ ) ٩(

 

  

  
االختالف يف احللق 

هل هو نسك او 
 إطالق من حمظور
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 ) ١( "اهللا املحلقني
أنـه :والثاين. ةوملا سنذكره من جواز تقديمه عىل الرمي والطواف باألحاديث الصحيح

 وأبـو, )٤( يوسـف  وأبو,)٣( وبه قال عطاء , )٢(استباحة حمظور كسائر حمرمات اإلحرام
 .)٥( ثور
 االتفـاقوادعـى اإلمـام , بـه يـصح احلـج والعمـرة إال ٌ أنه ركن ال:ىل األول املشهور فع
وادعى الغـزايل , ثواب فيه ٌ أنه مباح ال: وعىل الثاين املشهور,إنه واجب: وقيل, )٦(عليه
إن اجلمهـور : ( وقـال , ومـال إليـه املـصنف, مستحب يلـزم بالنـذر//خالف أنه أنه ال
نـام يلـزم نـه إإ: (وقال عن غـريه, )يف ذلك الغزايل ونازع الرافعي, به عىل القولني قطعوا
 ,ٌمبـاح ٌسـنة أو ٌواجـب أو  فيخـرج مـن ذلـك أنـه ركـن أو, إنـه نـسك:عىل قولنـا بالنذر
يلـزم  يثـاب وال  وعـىل الرابـع ال, ويلـزم بالنـذر, عىل الثالثـة األوىل يثـاب عليـه,ٌأقوال
 .)٧()بالنذر
 إنـه ركـن مل :قلنـا وإذا,  ال: الصحيح اجلديـد:قوالن رأسه فهل هو كالنذر? )٨(لبد ولو

, يفـدي إىل اإلمكـان وال  فإنـه يـصري,يتـأتى معهـا ٌكان برأسه علة ال جيرب بالدم حتى لو
  ألن النسك حلق;باحللق بعد النبات يؤمر إذا مل يكن عىل رأسه شعر ال وخيالف ما

                                                 
,ومـسلم كتـاب احلـج بـاب تفـضيل احللـق عـىل )١٦١٢(البخاري, كتاب احلج, باب احللـق والتقـصري عـد اإلحـالل ) ١(

 .٥٤٠, ص)١٣٠٣−١٣٠١(التقصريوجوازالتقصري
,الـنجم الوهـاج )١١٦\٨(, املجمـوع )٦٦٣\٢(, الوسـيط)٣٤٢\٤( البيـان ,)٦٣٢\٢(, احلاوي ٢٥٤التلخيص ص ) ٢(
 ). وهو أقيس: (, وقال املاوردي )٣٠٥\٣(, هناية املحتاج )٥٢٨\٣(
 ).٣٥٨\٣(اإلرشاف  ) ٣(
 ).٣٦٨ \٦(,اإلعالم )٣٥٨\٣(اإلرشاف  ) ٤(
 ).٣٦٨\٦(,اإلعالم )٣٥٨\٣(اإلرشاف  ) ٥(
 ).٥٢٨\٣(, النجم الوهاج )١١٧\٨(, املجموع )٣٠٩\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 ).١١٧ ١١٦\٨(, املجموع)٦٦٢\٢(الوسيط ) ٧(
 . ٣٣٢ًلبد رأسه جعل فيه شيئا من صمغ أوعسل ليتلبد فال يقمل املجردص : التلبيد ) ٨(
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 .)١( شعر يشمل اإلحرام عليه 
 .)٢(ووقت احللق يف العمرة إذا فرغ من السعي

هـل احلـالق نـسك أم ( : قال يف صفة احلـج, يف احللق)التنبيه(يف كالم صاحب  :ةدـئاـف
ــوالن ــه ق ــذكره يف فــروض احلــج, )ال? في ــال,ومل ي ــل ق ــه يف أحــد : ( ب ــه مــن واجبات إن

 وذلـك ,نـه ركـنألختيـاره ايقتـيض   وهـو,)إنه حيلـق( : وقال فيمن فاته احلج,)القولني
 .)٣(ٌخمالف ملا ذكره يف باب فروض احلج

 ).وأقله ثالث شعرات(: قال
 , بـل يـستحب,ستيعابجيب عليه اال عىل أنه ال  وأمجعوا,يصدق عليه شعر ألنه أقل ما

ــاكتفي يف الوجــوب بمــسمى اجلمــع   وهــوة,ًقــرص دفعــة واحــد حلــق أو  وهــذا إذا,ف
  فـإن كملنـا الفديـة لـو,قرص ثالث شعرات يف ثـالث دفعـات حلق أو لو ف.)٤(األفضل

 .)٥()املذهب احلصول( :وقال املصنف, فال ًكان حمظورا قلنا بحصول النسك به وإال
ًأخذ من شعرة واحدة شيئا ثم شيئا ولو ً ٍ  وإن تواصل فهـي , فكذلك, فإن تقطع الزمان,ٍ

  وعليه يأيت, يكمل هباةوجه أن الفدي ة, ولنا يف الشعرة الواحدة,كالشعرة الواحد

                                                 
فـيمن لبـد رأسـه هـل حيلـق? ): ٦٥٥\٣(, وقـال يف الفـتح )١١٧\٨(, املجمـوع)٦٣٤\٢(, احلـاوي )٣٤٢\٤(البيـان  ) ١(

 .ر عىل تعني احللقاجلمهو
 . , ومل أقف يف كتبهم عىل ذلك,وكأهنم بنوه عىل مسألة املسح عىل الرأس)١١٩١\٢(هداية السالك  ) ٢(
 .٨٠ ٧٧التنبيه ص ) ٣(
,هدايــة )١١٥\٨(, املجمــوع )١١٠٢\٣(, هدايــة الــسالك )٣٤٠\٤(, البيــان )٦٣٩\٢(, احلــاوي )٥٤٧\٠٣األم  ) ٤(

فاإلمجاع عـىل عـدم التعمـيم غـري صـحيح, : (, وقال)٥٠\٢(, حتفة املحتاج )٥٢٩\٣(ج , النجم الوها)١١٠٢\٣(السالك 
 ... ). مع بيان أن مالكا وأمحد وغريمها قائلون بوجوب التعميم... ألن كالم املجموع مؤول

, والنـووي يف الروضـة صـحح القطـع )١١٥\٨(, املجمـوع )٣٨٢\٢(, روضة الطـالبني ٣٨٢اإليضاح وحاشيته ص ) ٥(
 ) .وإهيام الروضة خلالفه غري مراد ): (٤٩\٢(, ويف حتفة املحتاج )٥٢٩\٣(م تأدي النسك به , النجم الوهاج بعد

 من املقدار املجزي
 تقصري الشعر
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  وقـال أبـو,)٢(جيـب أكثـر الـرأس: وأمحـد وقال مالك.)١(ٌ وجه هنا بحصول النسك هبا
 .)٤( نصفه:يوسف   وقال أبو,)٣( ربعه: ةحنيف
ًإحراقا أوقصا ًأونتفا أو ًًحلقا أوتقصريا(: قال ً.( 

 والبـد أن يكـون مـن .)٥(ةأخـذه بـالنور  وكـذا, واألصـحابهكذا نص عليه الـشافعي
 .)٦(خـالف غريهـا مـن شـعور البـدن بـال واليقوم مقامه بشعر اللحية  شعر الرأس فال

 وجيـوز ممـا ,فـال وإال  إن قلنـا مـن الـرأس أجـزأ)٧(يفحـذوالشعر النابت يف موضع الت
 وإنـام يقـوم .)٨( بخـالف املـسح, وكذا مما اسرتسل عنـه يف األصـح,ًحياذي الرأس قطعا

 جيزيه التقـصري وال  أما من نذر احللق يف وقته فال,ذكر مقامه فيمن مل ينذر ااحللق مم غري
 املوسى من ستئصال الشعر باملقص وإمرار اويف. )٩(النتف واإلحراق

                                                 
 ). ٣٠٩\٣(,هناية املحتاج )٣٨٢\٢(, روضة الطالبني ٣٨٢اإليضاح وحاشيته ص ) ١(
 . لرأس يف الوضوءمل أقف عىل هذه األقوال بعد البحث, ولعلها مبنية عىل مسألة مبنية عىل مسألة مسح ا ) ٢(
, وذكـر يف املبـسوط أن كـل حكـم تعلـق )٢٣١\١(, الفتاوى اهلندبة )٥٧٧\١(, املسالك يف املناسك )٧٠\٤(املبسوط  ) ٣(

ًبالرأس فالربع منه ينزل منزلة الكامل كاملسح ومع ذلك فمن حلـق الربـع يعتـرب مـسيئا; ألن الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم  
 . حلق الكل

 ).٣٤٠\٤(, البيان )٦٣٦\٢(, احلاوي )٥٤٧\٣(األم  ) ٤(
, حتفــة املحتــاج )٥٢٩\٣(, الــنجم الوهــاج )١١٥\٨(, املجمــوع ٣٨٢, اإليــضاح وحاشــيته ص)٣٤٠\٤(البيــان  ) ٥(
)٥٠\٢ .( 
 ).٥٢٩\٣(, النجم الوهاج )١١٥\٨(, املجموع )٣٨٢\٢(,روضة الطالبني )٣٠٧\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 : تسويته وإذا اخذت منه ماتسويه به فقد حذفته قال امرؤالقيستطريره و: حتذيف الشعر ) ٧(

  حذفه الصانع املقتدر    هلا جبهة كرساة املجن
 . هيأه وصنعه:  أي

 ) ح ذ ف(هتذيب اللغة لسان العرب مادة 
 ). ١١٥\٨(, املجموع )٣٨٢\٢(, روضة الطالبني )٧٦\١(,حلية العلامء )٢٦٨\٢(, الوسيط )٦٣٨\٢(احلاوي  ) ٨(
,هنايـة املحتـاج )١١٧\٨(, املجمـوع٣٨٣, اإليضاح وحاشـيته ص)٣٨٢\٢(,روضة الطالبني )٣٠٧\٤(هناية املطلب  ) ٩(
هللا عـيل : هللا تعاىل عيل حلق كل رأيس أو حلق رأيس فإن قال: حمله أن يقول يف نذره: , وقال يف اإليضاح وحاشيته)٣٠٤\٣(

 .  وهو قريباحللق أو أن أحلق كفاه ثالث شعرات, قاله اإلسنوي,

  
  

الطريقة يف إزالة 
 الشعر
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 .)١( والظاهر املنع لعدم اسم احللق,ٌاستئصال تردد لإلمام   غري
 ).املوسى عليه برأسه يستحب إمرار شعر ومن ال(: قال

  ال:وقال ابن داود الظاهري ,)٣(جيبحنيفة   أبو:وقال,)٢(اإلمجاع عليهنقل ابن املنذر 
 .)٤( حمجوج باإلمجاع  وهو,يستحب

:  وقـال املتـويل ,)٥(حليتـه وشـعرأ واألصحاب أن يأخـذ مـن شـاربه واستحب الشافعي
 واإلبـط //استحب أن يأخذ من مجيع الشعور التي يـؤمر بإزالتهـا للفطـرة كالـشارب(

ٍأنـه كـان إذا حلـق يف حـج :  وصح عن ابـن عمـر ,)٦()والعانة لئال خيلو نسكه عن حلق
  .ًوهذا يقتيض أنه يستحب ملن عىل رأسه شعر أيضا, )٧(هربٍأوعمرة أخذ من حليته وشا

ٌكـان عليـه شـعرة   حتى لـو الكثرييشمل القليل و ,)برأسه شعر من ال(: وقول املصنف
 .)٨(خالف كذلك بال  وهو, لزمه إزالتهاةواحد

 
 ). وطاف طواف الركنفإذا حلق أوقرص دخل مكة(: لقا

                                                 
 ). ٥٠\٢(, حتفة املحتاج )٣٨٢\٢(, روضة الطالبني )٣٠٨\٤(,هناية املطلب )٦٣٨\٢(احلاوي  ) ١(
, حتفـة )٣٠٦\٣(,هنايـة املحتـاج )٥٣٠\٣(, النجم الوهـاج )١١٤\٨(, املجموع ٧٥,اإلمجاع ص)٣٥٧\٣(اإلرشاف  ) ٢(

 ).٥٠\٢(املحتاج 
 ). ٥٧٦\١(ملناسك ,املسالك يف ا)٢٣١\١(الفتاوى اهلندية  ) ٣(
 ). ٥٣٠\٣(, النجم الوهاج )١١٩\٨(املجموع  ) ٤(
ــة املطلــب )٥٤٦\٣(األم  ) ٥( ــان )١٧٦\٥(, البحــر )٣٠٦\٤(,هناي ــاج )١١٨\٨(, املجمــوع )٣٤١\٤(, البي ــة املحت , هناي
ً لذلك وجهـا إال أن أنه مل ير: ًليكون قد وضع من شعره شيئا هللا عز وجل وذكر إمام احلرمني: , وقال يف املجموع)٣٠٦\٣(

 . يكون الشافعي أسنده إىل أثر
 ).٥٣٠\٣(, النجم الوهاج )١١٥\٨(, املجموع )٦٦٤\٢(,الوسيط)٣٠٨\١) (التتمة ) (٦(
ًالبيهقي يف السنن الكربى, كتاب احلج, باب من أحب أن يأخذ مـن شـعرحليته وشـاربه يقطـع شـيئا مـن شـعره هللا عـز  ) ٧(

 ) .وأظفاره(بن جريج عن نافع وفيه , ورواه ا)١٩٦\٥) (٩٤٠٣(وجل 
 ).٣٠٦\٣(, هناية املحتاج )٥٣٠\٣(, النجم الوهاج )١١٥\٨(, املجموع )٣٤٠\٤(البيان ) ٨(

  

  
  
  

حكم من ال شعر 
 برأسه
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حكم األخذ من بقية 
 الشعور

  

  

  

  

  

  

  
  

 طواف اإلفاضة

 

 

 

 

 خطبة يوم النحر
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 واألشـهر ,وقد يـسمى طـواف الـصدرة, ً ويسمى أيضا طواف اإلفاضة وطواف الزيار
ٍرمـح   ويستحب أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قـدر.)١(أن طواف الصدر طواف الوداع

 حتى يـصيل هبـا أن يمكث بمنى ٍجه األفضل ويف و,ثم ينحر ثم حيلق ثم يطوف ضحوة
ٍ ويف وجه ثالـث إن كـان يف , فيطوف ثم يفيض إىل مكة,الظهر مع اإلمام ويشهد اخلطبة ٍ

ــ ــصيف عج ــزوالّال ــد ال ــر إىل مابع ــشتاء أخ ــان يف ال ــو , ل وإن ك ــذهب األول وه وامل
طـواف يـوم  أخـر صىل اهللا عليه وسـلم   أن النبي:  وأما حديث ابن عباس ,)٢(صوابال

 وابـن عمـرديث جـابر  عـىل أن حـ;)٤( فمحمول عىل طـواف نـسائه, )٣(النحر إىل الليل
 .)٥(ًأصح منه وإن كان حسنا

 ,ٍ, ويف وجه ضعيف أهنا بمكةة, وهي خطبة يوم النحر, فهي بمنىهذه اخلطب وأما

                                                 
ويسمى طواف الفـرض : , ويف احلاوي والبحر)٣٨٣\٢(, روضة الطالبني )٢١٣ ٢١٢\٥(, البحر )٧٤١\٢(احلاوي  ) ١(

هنم يصدرون من منى فيزورون البيت واإلفاضة; ألهنم يفيـضون مـن منـى ًأيضا; ألنه الفرض غريه فيه وطواف الصدر; أل
تسمية : ألنه يزور البيت بعد غيبته وقيل: إىل مكة والزيارة ; ألهنم يأتون من منى فيزورون البيت ثم يرجعون إىل منى وقيل

, حتفة )٥٣١\٣(جم الوهاج طواف الصدر غري مشهورة وإنام طواف الصدر طواف الوداع ألنه يصدر عنه بعد الطواف, الن
 ).٥٠\٢(املحتاج 

,هنايـة املحتـاج )٥٣١\٣(,النجم الوهـاج )٢٧٠\٢(, مغني املحتاج )١٢٢\٨(, املجموع ٣٨٧اإليضاح وحاشيته ص ) ٢(
)٣٠٧\٣ .( 
ن فكـأ): ٦٦٣\٣(ًأخرجه البخاري, تعليقا كتاب احلج, باب الزيارة يوم النحر عن عائشة وابن عباس وقال يف الفـتح  ) ٣(

البخاري عقب بطريق أيب حسان ليجمع بني األحاديث بذلك فيحمل حديث جابر وابـن عمـر عـىل اليـوم األول وحـديث 
, ٢٩٠ص) ٢٠٠٠(ابن عباس هذا عـىل بقيـة األيـام وهـو عنـد الرتمـذي وأيب داود, كتـاب احلـج, بـاب اإلفاضـة يف احلـج 

 ). ٢٣٥\٥) (٩٦٣٧(والبيهقي يف السنن الكربى, كتاب احلج, باب اإلفاضة للطواف
 ).٣٠٧\٣(, هناية املحتاج )٢٧٠\٢(, مغني املحتاج )٥٣٢\٣(, النجم الوهاج )١٢٣\٨(املجموع  ) ٤(
ً أن النبي صىل اهللا عليه وسلم  طاف طوافا واحدا ثـم يقيـل, ثـم "حديث جابر املشهور سبق خترجيه وحديث ابن عمر  ) ٥( ً

 .١٦٢, شفاء الغليل ل)٦٦٣\٣(, الفتح )١٧٣٢(ارة يوم النحر عند البخاري كتاب احلج, باب الزي"يأيت منى 
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والرمي واإلفاضة ورمي أيـام  يعلمهم فيها النحرو من خطب احلج ةالثالثاخلطبة   وهي
 واألصـحاب عـىل  واتفـق الـشافعي,)١(وحكم املبيت والرخصة للمعذورين, الترشيق

  .أهنا تكون بعد صالة الظهر
طبقـات (إال أنـه ورد يف , )٢( ضحىةرة العقبرمي مج دل عىل أهنا بعدتاألحاديث  وأكثر

 وكـرسالراء ةمـن حتـت وإسـكان الثاءاملثلثـة بفـتح املثنـا(بن يثريب   عن عمرو)بن سعد ا
صـىل اهللا عليـه أنـه حفـظ خطبـة النبـي   :)٣(مري ض ال) بعدها ياء النسبةوالباء املوحد

 وكـان حيكـي خطبتـه ,عـىل ناقتـه القـصواء  وهـو, الغد من يوم النحر بعد الظهـروسلم 
 .)٤(بطوهلا

 . )٥(من  زمزم وإذا فرغ من طوافه يستحب أن يرشب من  سقاية العباس 
  ).وسعى إن مل يكن سعى(: قال

  .)٦( واليصح إالبعد الطواف عىل ماسبق,والحيصل التحلل الثاين بدونه
 ).ثم يعود إىل منى (: قال

 ويف ,)٧( هكذا قاله األصحابفيصيل الظهر بمنى واملستحب أنه يعود قبل صالة الظهر
 صىل اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا عن جابر  :يثان أحدمها حد)صحيح مسلم(

                                                 
 .١٦٢, شفاء الغليل ل)٥٣١\٣(, النجم الوهاج )٧٣٨\٢(احلاوي  ) ١(
, )٥٣١\٣(,الـنجم الوهـاج )١٢٠\٨(, املجمـوع )١٢١ ١٢٠\٥(, البحر )٣١٠\٤(,هناية املطلب )٧٣٨\٢(احلاوي  ) ٢(

 . ١٦٣, ١٦٢شفاء الغليل ل
 ). ٢٣\٣(اإلصابة . عمر: ًله صحبة أسلم عام الفتح ووضعه عثامن قاضيا وقيل:  الضمري قيلعمرو بن يثريب ) ٣(
ّمل أقف من ذكر أهنا بعد الظهر يف كتب السنة التي بني يدي,وال يف طبقات ابن سعد, إال أنه ذكر ذلك يف شـفاء الغليـل  ) ٤(
  .١٦٣ل
 ).٣٠٧\٣(, هناية املحتاج )٥٠\٢(املحتاج , حتفة )٢٧٠,٢٧١\٢(, مغني املحتاج )٧٤٣\٢(احلاوي  ) ٥(
 ).٣٠٧\٣(, هناية املحتاج )٢٧١\٢(, مغني املحتاج ١٦٣,شفاء الغليل ل٣٩٠, ٣٨٩اإليضاح وحاشيته ص ) ٦(
 ). ٣٠٧\٣(, هناية املحتاج )٥٣١\٣(,النجم الوهاج )١٢١\٨(املجموع  ) ٧(
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 .)١( الظهرفصىل بمكةأفاض يوم النحر إىل  البيت   
إىل  البيـت   أفـاض يـوم النحـرصىل اهللا عليه وسلم  أن رسول اهللا عن ابن عمر  : والثاين

 :مل يبـق يشء يعنـي: (وقال ابن حـزم  ,)٢(بمنى ثم رجع فصىل الظهر  الظهرفصىل بمكة
 واختار املـصنف يف اجلمـع بيـنهام ,)٣()ٌ مل يبني له وجه إال اجلمع بينهام,من حجة الوداع

 ً إمامــاً فــصىل هبــا الظهــر مــرة أخــرى, ثــم رجــع إىل  منــى أن يكــون صــىل الظهــر بمكــة
 وابـن صـالته بمكـة ُ فـروى جـابر, )٥( مـرتني)٤( صىل هبم يف  بطن نخـل  كام,بأصحابه

 .)٦( ومها صادقان , صالته بمنىعمر
 ). )٧( ]ذكر[ كام الرمي والذبح واحللق والطواف يسن ترتيبها وهذا (:قال
 طـاف قبـل أن يرمـي فـال ولـو, )٨(يشء عليـه باإلمجـاع  يف وقته قبل الرمي فال نحر فلو
, )١٠(ً أن عليه دمـا//ٌ ورواية,جيزيه ٌرواية أنه الوعن مالك  )٩( وعندنا,ً عليه أيضايشء

إين حلقـت قبـل  صىل اهللا عليه وسـلم ً أن رجال قال للنبي )صحيح مسلم(ويرده أن يف 
 إين أفضت قبل أن: خر فقالآوأتاه  "حرج  رم والا " :قال, يأن أرم

                                                 
 سبق خترجيه  ) ١(
 ). ٥٨\٩(ة يوم النحر, املنهاج رشح صحيح مسلم كتاب احلج, باب استحباب طواف اإلفاض ) ٢(
 . ١٦٣ لعدة وجوه ومل أجد يف املحىل هذا اجلمع, شفاء الغليل ل٢٦٩املذكور يف كتابه حجة الوداع ص ) ٣(
َقرية قريبة من املدينة عىل طريق البرصة بينهام الطرف عىل الطريق وهو بعد أبرق العزاف للقاصد إىل مكـة: بطن نخل ) ٤( َ .
 ).٤٥٠, ٤٤٩\١(جم البلدان مع

 .١٦٣, شفاء الغليل ل)١٣٠\٣(, ومع رشحه للرافعي )٥٧\١(الشافعي يف املسند  ) ٥(
 ).٥٠\٢(, حتفة املحتاج ١٦٣, شفاء الغليل ل)٣٠٧\٣(, هناية املحتاج )١٢١\٨(املجموع  ) ٦(
 ).٢٧١\٢(مغني املحتاج . كام ذكرنا: يف املنهاج ) ٧(
ألنــه منــصوص عليــه, : , قــال)٢٥٧\١(, بدايــة املجتهــد )٥٥\٩(املنهــاج رشح صــحيح مــسلم , )١٢٠\٨(املجمــوع  ) ٨(

 ). ٣٠٧\٣(, هناية املحتاج )٥٣٢\٣(النجم الوهاج 
 ). ٥٧١\٣(, الفتح )١٢٠\٨(, املجموع )٤٢٧\٣(, العزيز )٧٢٤\٢(احلاوي  ) ٩(
ويف . عـن األوزاعـي كـام يف بدايـة املجتهـد, وذكـر الـدم )٥٧٢\٣(,الفـتح )٢٥٧\١(, بداية املجتهد ١٤٤الكايف ص ) ١٠(

 . مل يذكر عدم اإلجزاء بل وسع يف ذلك: الكايف 

  

  

 

الرتتيب يف أعامل 
 يوم النحر
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 قـدم ٍءٍأنـه ماسـئل يومئـذ عـن يش ويف الصحيحني )١( "حرج  وال رما ":  فقال, أرمي
 .)٢( "حرج  افعل وال" :قال أخر إال وال

 عـىل ة احللق استباحة حمظور لزمه الفدي: فإن قلنا,الرمي والطواف )٣( ]قبل [حلق ولو 
ــصحيح وإال ــال ال ــصحي ف ــذا,للحديث,حعــىل ال ــشهور هــو  ه ــصحيح امل  وحكــى ,ال

 , للحـديث,جيـب دم عـىل قولنـا اسـتباحة حمظـور  البـرصيني أنـه ال عـن أكثـراملاوردي 
 احللــق : وإن قلنــاة, أهنــام ألزمــاه الفديــوابــن القطــان عــن أيب إســحاق وحكــى الرافعــي

 .)٤(فهذه ثالثة أوجه, )ٌوهذا شاذ باطل: ( وقال املصنف,نسك
 وكـذا بعـد الرمـي ,ًاز اتفاقـابعد الرمي والطواف والسعي جـ وجد واعلم أن احللق لو 

خــالف يف هــذه   ال,الرمــي وقبــل الطــواف والــسعي بعــد والطــواف وقبــل الــسعي أو
ًالطواف والسعي وقبل الرمي جاز اتفاقـا أيـضا وإن وجد بعد, املسائل الثالث  وإن .)٥(ً

وكـذلك إن وجـد بعـد الطـواف وقبـل , وجد قبل الطواف والرمي جاز عـىل الـصحيح
 قول وأما.)٦(عىل ما سيأيت, من الطواف  فإن السعي كاجلزء,السعي والرمي

 

                                                 
مسلم, كتاب احلج, باب جواز تقديم الذبح عىل الرمي واحللق عىل الذبح وعـىل الرمـي املنهـاج رشح صـحيح مـسلم  ) ١(
)٥٧\٩.( 
, ومـسلم, كتـاب احلـج, بـاب )٥٦٨\٣(,الفـتح )١٧٣٦(البخاري, كتاب احلج, باب الفتيـا عـىل الدابـة عنـد اجلمـرة  ) ٢(

 ).٥٤\٩(جواز تقديم الذبح عىل الرمي واحللق عىل الذبح وعىل الرمي املنهاج رشح صحيح مسلم 
 .ليست يف األصل وال يستقيم الكالم إال هبا ) ٣(
ملنهاج رشح صحيح , ا)١١٨\٨(,املجموع )٤٢٧\٣(, العزيز )٣٤٣\٤(,ا لبيان )٢٠٨\٥(, البحر )٧٢٥\٢(احلاوي  ) ٤(

 .١٦٣, شفاء الغليل ل)٥٣٢\٣(, النجم الوهاج )٥٧٢\٣( الفتح ٢٠٣, كنز الراغبني ص)٥٤\٩(مسلم 
 ).١١٨\٨(املجموع  ) ٥(
 ).١٢٦\٨(, املجموع )٣٤٣\٤(, البيان )٤٤٥\١(حلية العلامء  ) ٦(
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 فإنه, )٢()ف بعد رمي النحروجاز للحج قبل الطوا( :)١()احلاوي الصغري( صاحب 
 قـصد أن يـذكر أنـه جيـوز يف احلـج ,وقته يف احلج والعمرة بعد الطواف والـسعي ملا ذكر

مـا أن يكـون إ ف, وأما تقييده بقوله بعـد رمـي النحـر,ًأيضا قبل الطواف بخالف العمرة
 وإمــا أن يكــون قــصد ذكــر ,للوجــه الثالــث الــشاذ املوجــب للــدم عــىل قولنــا إنــه نــسك

 . بينه وبني العمرة بمسألة متفق عليها وسكت عن املختلف فيهةلفاملخا
 ).ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر(: قال
 املـراد وإنـام, )٣(يندرج فيـه الـذبح ملـا سـيأيت ال  وهذا اإلطالق, بعد الوقوف بعرفة:أي

والطـواف لـيس ,  ملـا سـبق,الليلالرمي واحللق والطواف ودخول وقت الرمي بنصف 
 .)٤( ولكن األصحاب أحلقوه بالرمي,ٌفيه نصللشافعي 

 وقـال ,بفعـل الرمـي والطـواف يدخل وقتـه إال فال واحللق إن قلنا نسك فكذلك وإال 
 جيـوز إال  ال:يف األصح عنهوقال مالك .)٥()بعد الفجر جيزئ الرمي إال ال( :ابن املنذر 

 . واحلديث يرد عليهام,)٦(بعد زوال الشمس

                                                 
, كان أحد األئمـة )العجاب(و) اللباب( و,)احلاوي الصغري(عبد الغفار بن عبد الكريم بن القزويني نجم الدين ألف  ) ١(

إنـه إذا كتـب يف الليـل يـيضء لـه نـور يكتـب عليـه ت : األعالم له اليد الطوىل يف الفقه واحلـساب وحـسن االختـصار وقيـل
صـالح اليـابس يف كليـة . مـتن مـن متـون فقـه الـشافعيةحققه د): احلـاوي الـصغري(, و)٢٧٧\٨(طبقـات الـسبكي. هـ٦٦٥

 .م القرى الرشيعة بجامعة أ
 ) .٢٢٩\١(احلاوي الصغري  ) ٢(
 ).٢٧١\٢(, مغني املحتاج ٢٠٣كنز الراغبني ص ) ٣(
 ).٣٠٧\٣( , هناية املحتاج)٥٣٢\٣(,النجم الوهاج٤٧١, املحرر ص)٣٤٥\٤(البيان  ) ٤(
 .١٠٧اإلقناع ص ) ٥(
. ١٣٢القـوانني الفقهيـة ص , ٢٠١, جامع األمهـات ص)٢٥٦\١(, بداية املجتهد١٤٤,الكايف ص)٣٤٣\١(التفريع  ) ٦(

مـن طلـوع الفجـر إىل زوال الـشمس والجيـوز : فلـريم مجـرة العقبـة ضـحى وال يؤخرهـا إىل الـزوال يف الكـايف: ويف التفريع
وللرمي وقت أداء وقضاء وفوات فأداء مجرة العقبة يوم النحر : ويف جامع األمهات, تأخريها بعد الزوال إال ملريض أوناس

 . الجيوز إال بعد طلوع الفجر: فعىل هذا تكون العبارة الصحيحة عن مالك.  الغروبمن طلوع الشمس إىل
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 ).ويبقى وقت الرمي إىل آخر يوم النحر(: قال
 )١(ً تـشبيها بـالوقوف, نعـم:الثـاينو,  ال: أصحهام,? وجهانةً قطعا وهل متتد تلك الليل

,  أمـسيت  إين رميـت بعـد مـاصىل اهللا عليـه وسـلم ً أن رجال قال للنبي )البخاري(ويف 
 .)٣( أن املساء يراد به ما بعد الزوال: وجوابه)٢( "حرج   ال" :قال
وسيأيت يف ة, والصحيح اختصاصه بوقت األضحي: قلت ,ٍوالخيتص الذبح بزمن(: قال

 ).واهللا أعلم.آخرباب حمرمات اإلحرام عىل الصواب
 قبلـه عليـه  وحذفه هنـا لداللـة مـا,)٤( )املحرر(  وكذا رصح به يف,مقصوده ذبح اهلدي

ٍخيـتص بزمـان ولكـن  إن ذبـح اهلـدي ال( :ًأيضا//  يف هذا املكان)الرشح (وقد قال يف 
. )٥()ختـتص بـاحلرم  ختتص بالعيد وأيـام التـرشيق وال بخالف الضحاياخيتص  باحلرم 
  الرتكاب حمظـورةإن الدماء الواجب): (املحرر(باب حمرمات اإلحرام من  وقال يف آخر

وإن أفـضل , يف أصـح القـولني وخيتص ذبحهـا  بـاحلرم ,تص بزمان ختترك مأمور ال أو
 وكذا حكـم مـا يـسوقان مـن , ويف حق احلاج  منى , ةالبقاع للذبح يف حق املعتمر  املرو

 ,هكــذا قــال يف  الــرشح و ,) عــىل الــصحيحةاهلــدي يف املكــان ووقتــه ووقــت األضــحي
  الرتكابةورصح به أن الدماء الواجب

                                                 
 ).٣٠٨\٣(,هناية املحتاج )٢٧٢\٢(مغني املحتاج  ) ١(
ًكتاب احلج, باب إذا رمى بعد ما أمسى أوحلق قبل أن يذبح ناسيا أوجاهال  ) ٢(  ).٦٦٤\٣(, الفتح )١٧٣٥(ً
ــة  ) ٣( ــز)٢٩٧\١(األزمنــة واألمكن ــراغبني ص, كن ــة املحتــاج )٥٣٣\٣(, الــنجم الوهــاج )٥٦٩\٣( الفــتح ٢٠٣ ال , هناي
)٣٠٧\٣ .( 
 ).٥١\٢(, حتفة املحتاج ٤٧١املحرر ص ) ٤(
 ).٥٤٧\٣(العزيز  ) ٥(

 آخر وقت الرمي

  

 
  
  

 وقت الذبح
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التمتــع دم أن  ة وعــن أيب حنيفــ.)١()أوتــرك مــأمورجيوز يف يــوم النحــر وغــريه  حمظــور
 .)٢(رذبحه قبل يوم النح والقران الجيوز

 , يف وقت ذبح اهلـدي وجهـنيكتاب احلج  عند الكالم يف األيام املعلومات آخرىوحك 
 , الخيـتص بزمـان كـدماء املحظـورات)التهـذيب(الـذي أورده صـاحب  وهو :أحدمها

ــو,وأظهرمهــا ــزايل   وه ــذي أورده الغ ــونال ــام النحــر:والعراقي ــرشيق   خيــتص بأي والت
 ً هـديافـإن كـان ,أخرالذبح حتى مـضت هـذه األيـام لو فعىل هذا( : قال,)٣(ةكاألضحي

 شــاةهــي  : ً, وإن كــان تطوعــا فقــد فــات, فــإن ذبــح, قــال الــشافعيًءًواجبــا ذبــح قــضا
ًأيـضا   حلـم نقلـه الرويـاينشـاة يف التطوع من أهنا , انتهى, ومانقله عن الشافعي)٤()حلم

 رأيتــه ً, وماقالــه يف الواجــب مــن أنــه يــصري قــضاء,)٥(ًعــن نــصه, وأهنــا ال تكــون هــديا
كلهـا حتـى وأيام  منـى  والنحر يوم النحر: ( قال فيه, يف باب اهلدي)األم(ًمنصوصا يف 

ٌمـن كـان عليـه هـدي  إال نحـر  فإذا غابـت الـشمس فـال,خر أيامهاآتغيب الشمس من 
 هـذين )التجريـد(يف ونقل املحاميل  , )٦()ًقضاء وأعطى مساكني  احلرم , نحره,واجب

 ووقـت نحراهلـدي الواجـب يـوم النحـر :يف القـديمقـال و( : فقال,النصني عن القديم
فأمـا هـدي التطـوع : ( قـال,)ًكـان قـضاءه وأيام الترشيق فإن أخـره عـن ذلـك ثـم نحـر

ًمل يكـن هـديا وإنـام يكـون  ه عن ذلـك ثـم نحـر)٧( ]فإن أخره[ ,فوقته هذه األيام األربع
  وهكذا هو يف ,)التجريد(يف نقل املحاميل   انتهى,) حلمشاة

                                                 
 ).٢٧٢\٢(,مغني املحتاج )٥٣٣\٣(, النجم الوهاج )٥٤٧\٣(,العزيز ٤٨٨ ص٤٧١املحرر ص ) ١(
 ).٣٢\٤ (,املبسوط)٦٧٠\١(املسالك يف املناسك  ) ٢(
 ).٧١٢\٢(الوسيط  ) ٣(
 ).٥٥٠\٣(العزيز  ) ٤(
 .مل أقف عليه بعد البحث يف البحر ولعله يف احللية  ) ٥(
 ).٥٦٦ \٣(األم  ) ٦(
 .مكررة: يف األصل ) ٧(
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 .)١(ً أنه إن نحره يف أيامه كان أداء وزاد يف اهلدي الواجب,ً أيضا)املجموع(
 وخـالف , عىل أنه جيوز ذبح دم اإلحصار يف غري يوم النحـرةحنيف  وأبوواتفق الشافعي

 .)٢( نقله الروياين , وحممديوسف  يف ذلك أبو
إنـام حمـل , )٣(والطيـب واللبـاس قبـل يـوم النحـر   الـصيد جـزاءواتفقوا عـىل جـواز دم 

,  فيـهاالخـتالفحكينـاه مـن   وقـد رأيـت مـا,املتطوع به الكالم هنا يف اهلدي املنذور أو
ًتطوعـا مثـل إن ) ٤( ]كـان[ فـإن ,ٌإذا كـان مـع املعتمـر هـدي: ( )البيـان (وقال صـاحب 

 ولكنـه ,أراده  أو,يريد احلـج يف سـنته احلج لكنه ال اعتمر يف غري أشهر احلج أويف أشهر
 ,ً فـإن أراد أن يـذبح كـان تطوعـا,دم علـيهم  الهـؤالء فكـل ,يقيم هبا  أو,من أهل مكة

,  وذلـك إذا أكمـل الـسعي,ألنـه موضـع حتللـه;  ةعند  املرو ختياروموضع نحره يف اال
 وإن كــان اهلــدي للتمتــع وللقــران فوقــت اســتحباب ,واملــستحب أن ينحــر قبــل احللــق

وهـل ,  ووقت جوازه بعد الفراغ من العمرة وبعد اإلحـرام بـاحلج,م النحر يو//ذبحه
ًوإن كان اهلدي منذورا نحره , جيوز بعد الفراغ من العمرة وقبل اإلحرام باحلج? قوالن

 ً وكـان قـضاء وإن أخـر, فإن أخره عن ذلك نحـره بعـد ذلـك,يوم النحر وأيام الترشيق
 .)٥()  حلمشاةًيكن هديا وإنام يكون التطوع عن يوم النحر وأيام الترشيق مل 

 فإن فاته النحر ,ٌأربعة يوم األضحى وأيام الترشيق  أيام النحر): (العدة(وقال صاحب 
ً فإن كان اهلدي واجبا أتى به بعدها وكان قضاء,فيها  ً وإن كان تطوعا فات فعله,ً

                                                 
 ).٢١٢\٨(املجموع  ) ١(
ه وقـت حتللـه وهـذا غلـط; ألنـ: قـال). ٣٥١, ٣٥٠( البحـر ٢٥٨, رشح اجلامع الصغري ص)٧٢٠\٢(خمتلف الرواية  ) ٢(

 . فكان وقت هديه 
 ).١١٧\٧(املجموع  ) ٣(
 ). ٤٢٢\٢(ليست يف األصل ومثبتة من البيان  ) ٤(
 ). ٢١٣\٨(, املجموع )٤٢٢\٤(البيان  ) ٥(
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ً فـإن نحـره مل يكـن هـديا وإنـام , أدبـار الـصلوات يف هـذه األيـامةرشوع كالتكبريات املـ
ــري ــام يف التكب ــح ك ــداء ذب ــون ابت ــدي كاألضــحي,)١()يك ــأن اهل ــن رصح ب ــام ة ومم  اإلم

:  قبـل الـنص الـذي حكينـاه عنـه بأسـطر, يف باب اهلـديقال الشافعي و,)٢( واملاوردي
 فلو تركه حتى ينحره يوم النحـر ,قرانه وإذا ساق املتمتع اهلدي معه أو القارن ملتعته أو(

 :نـه مـن قبـل أن عـىل النـاس فرضـنيأجـزأ ع وإن قدم فنحـره يف  احلـرم ,كان أحب إيل
إذا ٌ وفرض يف األموال فيكـون قبـل الوقـت ,بعد الوقت يكون إال  يف األبدان فالٌرضف
ً وهكذا إن ساقه مفردا متطوعا به,ً شيئا مما فيه الفرضنكا ً إذا ساقه معتمـرا واالختيار ,ً

, )٣() قبل أن حيلق عند املروة واملروة ويسعى بني  الصفا أن ينحره بعدما يطوف بالبيت
 , وخيـالف إطـالق املـصنف)البيـان ( املتقدم وهذا يوافق كالم صاحب وكالم الشافعي

يف أيـام   وهـو,ٌقربـةن النحـر يف  احلـرم وإ( :يف كتاب النـذروقد قال القايض أبو الطيب 
 .)٤()يف أيام النحر يف غريه من البالد النحر بمنزلة النحر

 وجــب أن حيمــل كــالم املــصنف عــىل اهلــدي املنــذور ,قلنــاه وبعــد أن وقفــت عــىل مــا 
خالف يف عدم   فإنه ال; اجلرباناتءواملتطوع به دون دم التمتع والقران وغريمها من دما

 .اختصاصها
 

عـالم  إكتاب( يف )٥(   يّيوسف بن موسى بن مسد بكر حممد بن املحدث أبو  وقد ذكر
                                                 

 .مل أقف عليه بعد البحث ) ١(
 ).٤٤٦\٤(, هناية املطلب )١١٥٠\٢(احلاوي ) ٢(
 ).٥٦٥ \٣(األم  ) ٣(
 .مل أقف عليه بعد البحث ) ٤(
حممد بن يوسف بن موسى بن مسدي أبوبكر املكي الغرناطي املجاور كان من بحور العلم ومن كبار احلفاظ له أوهام  ) ٥(

,وتـاريخ اإلسـالم ٧٣ميـزان االعتـدال ص . هــ٦٣٦وفيه تشيع وهناك من ضعفه له معجم ثالثة جملدات كبـار قتـل بمكـة 
 .هـ٦٣٦وفيات سنة 

  

بعض أحكام 
 اهلدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
٤١٥ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 .ً فصوال كثرية تتعلق باهلدي)١()الناسك بأعالم املناسك 
ٍعمـرة بغـري  يف حـج أوصد  البيت  قصىل اهللا عليه وسلم يعلم أنه  إنه ال( :أنه قال :منها

 ة يف عمـرة  احلديبيـصىل اهللا عليه وسـلم  من اخللفاء بعده فأهدى النبي ًاأحد ٍهدي وال
 ة وأهـدى يف عمـرة  اجلعرانـ,بدنـة ثامنـني ة وساق معه يف عمرة القضي,ًهديا نحره هناك

وعمـر ( : قلـت,)٢()بدنـة وتكامل هديـه يف حجـة الـوداع مائـة ,ًهديا نحره عند  املروة 
 وقـد رصح بأنـه نحـر هديـه ,)٣()ةالثالث كلها يف ذي القعد صىل اهللا عليه وسلم النبي 

 وكـان يمكـن تـأخري ,إسـالم لوقت دار كانت ذلك امع أن مكةعند  املروة  ةيف  اجلعران
نعـم قـال االختـصاص, ً فإن صح هذا النقل كان حجة لعـدم ,النحر فيها إىل يوم النحر

 , وعني يوم النحر وأيام الترشيق تعينـتًأن يذبح هديا بمكة نذر إذا( ):التتمة(صاحب 
حيمل عـىل معهـود الـرشع فيـوم   النذر: فإن قلنا,ق وإن أطل,تعنيت آخر مل ًاوإن عني يوم

يتقــرب بــه فــأي وقــت ذبــح   عــىل أقــل مــا// حيمــل: وإن قلنــا,وأيــام التــرشيق النحــر
 ,عنـد اإلطـالق هو ختصاص إنام وهذا كالم جيد يؤخذ منه أن اخلالف يف اال,)٤()جاز

  يف غـريه وسـلم صـىل اهللا عليـ وهـدايا النبـي ,أما عند التقييد بغري أيام الترشيق فيجـوز
أخره عن أيـام التـرشيق   إذا:إن قولنا( ):التتمة( ثم قال صاحب ,حجته من هذا القبيل

 أمـا , عىل قولنا الذبح خيتص بأيام الترشيقٍ حلمشاة ويف النفل ,ًيف الواجب يكون قضاء
 وكـالم ,هـذافقد تـضمن كـالم املتـويل , )٥()ًقضاءيكون  إذا جوزنا الذبح يف غريها فال

ٌوالتـرشيق قربـة   يف أيـام النحـرًالذي حكينـاه قريبـا أن النحـر بمكـةالطيب  والقايض أب

                                                 
 .مل أقف عىل هذا الكتاب ) ١(
 . مل أقف عىل هذا النص )٢(
 .سبق خترجيه  ) ٣(
 ).٥٧٩\٢(التتمة  ) ٤(
 ).٥٩٤\٢(التتمة  ) ٥(
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 . وخيتص اخلالف بحالة اإلطالق,ًفليكن ذبح اهلدي إذا عينه فيه جائزا
 ).لوقتها آخر واحللق والطواف والسعي ال(:  قال

مـه معـه  أخره عن أيام التـرشيق لـز  إذا: ةحنيف  وقال أبو,)١(شاء فيجوز تأخري احللق ما
  .)٢(ٌدم

وتـأخريه عـن أيـام ,  لكـن يكـره تـأخريه عـن يـوم النحـر,الطـواف سـنني وجيوز تـأخري
ًطـواف أشـد كراهـة  بال وخروجه من مكة,ًالترشيق أشد كراهة ُ إذا ( ):التتمـة( ويف ,)٣(ٍ

أنـه ( :ويقتيض قول األصـحاب( : قال الرافعي,)٤( )ًأخره عن أيام الترشيق صار قضاء
ًإنه يكـون مـسيئا ( :وقال املاوردي , قال كام  وهو,)٥( )ًيصري قضاء نه الأللوقته  آخر ال

جيـوز أن خيـرج   أنـه ال)٧ ( وحكى ابـن التلمـساين,)٦( ) النحرٍعذر عن يوم بتأخريه بغري
يف تــأخري  ة وأبــدى ابــن الرفعــ,قالــه الرافعــي  واملــشهور مــا,)٨( حتــى يطــوفمــن مكــة

ٍالطواف تقييدا سنذكره يف آخرالفصل يف فرع مفرد  ً . 
 حـصل التحلـل ,وإذا قلنا احللق نسك ففعل اثنـني مـن الرمـي واحللـق والطـواف(: قال

                                                 
 ).٥٣٤\٣(, النجم الوهاج ٤٧٢ ٤٧١, املحرر ص٢٦١التلخيص ص ) ١(
 .١٥٤,إرشاد الساري ص)٢٤٦\١(, الفتاوى اهلندية)٤٣٤\١(الفقه النافع  ) ٢(
اتفق أهل العلم عـىل أنـه جيـوز تـأخري طـواف اإلفاضـة إىل آخـر أيـام : قال اإلمام : وقال) ٢٠٩ ,٢٠٨\٧(رشح السنة  ) ٣(

 ).٥١\٢(الترشيق واليشء عليه, حتفة املحتاج 
 ).٥٣٤\٣(, النجم الوهاج )٥٩٤\٢(التتمة  ) ٤(
 ).٥٣٤\٣(,النجم الوهاج )٤٢٤\٣(العزيز ) ٥(
 ).٧٣٤\٢(احلاوي  ) ٦(
ًوحممد, كان أصوليا, مـتكلام, دينـا, خـريا, مـن علـامء الـديار املـرصية عبد اهللا بن حممد بن عيل الفهري, رشف الدين أب ) ٧( ً ًً

ًاملحققني, أثنى عليه ابن الرفعة, كان ذكيا, فصيحا, حسن التعبري, له املصنفات يف األصول والعقيدة والفقه, كـ رشحه عىل (ً
 ). ١٥٢\٢(, طبقات اإلسنوي )١٦٠\٨(, طبقات السبكي)املغني رشح التنبيه(و) املعاملني

إن أخـره عـىل مابعـد أيـام التـرشيق أجـزأه :, وقـال)٥٨\٩(, املنهاج رشح صحيح مـسلم ٣٨٧اإليضاح وحاشيته ص ) ٨(
 . واليشء عليه عندنا وبه قال مجهور العلامء

 

 

 

آخر وقت احللق 
والطواف 
 والسعي

 إذا فعل اثنني
  من ثالثة حل
  التحلل األول
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 ).  وحل به اللبس واحللق والقلم,األول
  وال,مي والنحر واحللـق والطـواف وأعامل يوم النحر أربعة الر, اعلم أن للحج حتللني

ً فــإن مل جيعــل احللــق نــسكا فــسبب التحلــل األول اثنــان الرمــي ,للنحــر يف التحلــل أثــر
وإن جعلنـاه ,  وحيصل التحلل الثـاين بالثـاين, متى حصل واحد منهام حصل,والطواف

ٌنسكا فأسبابه ثالثـة وال اثنـان منهـا أي اثنـني كانـا إن حـصال حـصل  نـصف هلـا فيعتـرب ً
حيـصل : (صـطخري  وقـال اإل,املـذهب هو  هذا,لتحلل األول وحيصل الثاين بالثالثا

 , وحكي وجهان شاذان عىل قول احللق نسك,)التحلل بدخول وقت الرمي وإن مل يرم
أن التحللـني  : والثاين ,بالطواف فقط لرمي فقط أوأنه حيصل التحلل األول با :أحدمها

 والحيـصل بـالرمي ,بـالطواف والرمـي حيصالن باحللق مـع الطـواف مـن غـري رمـي أو
 ووجه شاذ عىل قولنا ليس بنسك أن التحلـل حيـصل بطلـوع ,أحد التحللني واحللق إال

يعـدان  والبد من الـسعي مـع الطـواف إذا مل يكـن سـعى قبـل ذلـك ف,الفجر يوم النحر
ًســعيا واحــدا  ألن الــسعي ;مل يــرم ولكــن طــاف وحلــق مل حيــصل التحلــل األول  فلــو,ً

  وهـذا ال, فكأنه ترك بعض املراتب من الطواف والـسعي ويـضم إلـيهام احللـق,كاجلزء
 .)١(خالف فيه

 ويـضم إلـيهام , وسـببه الطـواف والـسعي,خـالف ٌحتلل واحد بـال والعمرة ليس هلا إال
 .)٢(ًاحللق إن جعلناه نسكا

 عرفت هذا ففائدة التحلل يف احلـج حـل اللـبس واحللـق والقلـم وسـرت الـرأس بـال إذا
 عــن أم ٌ مــشكلٌ حــديث)ســنن أيب داود( ويف ,)٣(خــالف حيــل الــوطء بــال  وال,خــالف

                                                 
, الـنجم )١٢٦ ١٢٥\٨(, املجمـوع )٣٨٤\٢(, روضة الطالبني )٤٢٨\٣(,العزيز)٢١١\٥(,البحر)٧٣٥\٢(احلاوي  ) ١(

 ).٥٣٥\٣(الوهاج 
 ).٢١٠\٧(, رشح السنة )١٢٦\٨(, املجموع )٣٨٤\٢(,روضة الطالبني )٤٢٩\٣(العزيز  ) ٢(
 ). ١٢٦\٨(, املجموع )٣٨٥ ٣٨٤\٢(,روضة الطالبني )٤٩\٣(العزيز  ) ٣(
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 يـوم //صـىل اهللا عليـه وسـلم   فيها رسـول اهللاَّإيل  كانت ليلتي التي يصري:قالت ةسلم
 ةٌ ومعـــه رجـــل مـــن آل أيب أميـــ)١( ةفـــصار إيل فـــدخل عـــيل وهـــب بـــن زمعـــ النحـــر

عبـد اهللا   هل أفضت أبـا":  لوهب صىل اهللا عليه وسلم  فقال رسول اهللا, )٢(متقمصني
,  "انزع عنك القمـيص ":  صىل اهللا عليه وسلم   قال,رسول اهللا ال واهللا يا :قال,  "? 
 " :قـال, ومل يارسول اهللا : ثم قال,فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه :قال

  من كل ماحرمتم منه إال:يعني(أن حتلوا  ةأنتم رميتم  اجلمرا كم إذإن هذا يوم رخص ل
 كهيئـتكم قبـل أن ترمـوا  ًرصتـم حرمـان تطوفوا هـذا  البيـت أفإذا أمسيتم قبل , )النساء

ورصح  ,)٤(  وفيـه حممـد بـن إسـحاق ,وإسـناده صـحيح) ٣( " بـهحتـى تطوفـوا اجلمرة 
فيكـون : ( قال املصنف,)ًالأعلم أحدا من الفقهاء قال به( :وقال البيهقي , )٥(باحلديث

 .)٦()ًاحلديث منسوخا دل اإلمجاع عىل نسخه
 ).وعقد النكاح يف األظهر الصيد وكذا(: قال

 ,)٧( واألصح منهام يف الصيد باتفـاقهم احلـل كـام ذكـروا,القوالن منصوصان يف اجلديد

                                                 
وهـب بـن زمعــة بـن األســود بـن املطلــب بـن أســد األسـدي مــن مـسلمة الفــتح وكـان مــن أجـواد قــريش أسـد الغابــة  )١(
)٤٢٦\٥.( 
ّقـب هـذا الثـوب أي: قمص هذا الثوب كام يقـال : ًقطع منه قميصا ويقال: ًقمص الثوب تقميصا : متقمصني ) ٢( اقطعـه : ُ

 ). ق م ص: ( هتذيب اللغة مادة .  قباء
, سنن البيهقي, كتاب احلج, بـاب ماحيـل بالتحلـل ٢٩٠ص) ١٩٩٩( أبوداود, كتاب املناسك, باب اإلفاضة يف احلج ) ٣(

 . إسناده صحيح): ١٢٧\٨(, قال يف املجموع )٢٢٣\٥) (٩٦٠١) (٩٦٠٠(ت اإلحرام األول من حمظورا
حممد بن إسـحاق بـن يـسار بـن خيـار , ويقـال املـدين , املطلبـي, وثقـة بعـضهم , وضـعفه آخـرون, روى لـه مـسلم يف  ) ٤(

 ).٥٠٤\٣) (التهذيب (هتذيب. هـ١٥١, ت)املغازي(ية بالسرية وله كتاب عن ااملتابعات, وعلق له البخاري, كان له 
وإنـام عـابوا عليـه التـدليس , حـدثنا: اجلمهور عىل االحتجاج بمحمد بن إسحاق إذا قـال): ١٢٧\٨(قال يف املجموع  ) ٥(

 . حدثنا احتج به: واملدلس إذا قال
 ).١٢٧\٨(, املجموع )٢٢٣\٥(سنن البيهقي ) ٦(
 . ٢٠٣,كنز الراغبني ص)١٢٦\٨(املجموع  ) ٧(

عقد النكاح 
والصيد بعد 
 ولالتحلل األ
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ــو ــد النكــاح فه ــا يف عق ــاوردي  وأم ــد امل ــايناألصــح عن ــذب( وصــاحب والروي  )امله
  إذا رميـتم" )٢( ]قـال [صىل اهللا عليـه وسـلم روي أن النبي   واستدلوا بام,)١(والرافعي
رواه أبـو داود  "النـساء  ٍ وحلقتم فقد حل لكم الطيـب واللبـاس وكـل يشء إالاجلمرة

 .)٣(ٍبسند ضعيف
  إذا رميتم فقد حل لكم"ًمرفوعا عن ابن عباس  ين عن احلسن العر)النسائي ( ويف 
 .)٥(  إنه مل يسمع من ابن عباس : يقالينواحلسن العر)٤( "النساء   إال يشء كل
 ). واهللا أعلم. األظهرالحيل عقد النكاح:قلت (: قال
 ولعلـه جييـب عـن احلـديث لـو صـح بـأن ,)٦()إنه األصح عنـد أكثـر األصـحاب( :قال

 حكـم ة واملالمـسة كالقبلـة فـيام دون الفـرج شـهوة وحكم املبارش,العقد مقدمة للنساء

                                                 
 ).١٢٦\٨(,املجموع )٣٨٥\٢(,روضة الطالبني )٤٢٩\٣(, العزيز )٢١٠\٥(,البحر )٧٣٥\٢(احلاوي  ) ١(
 .قال : يف األصل بدون ) ٢(
, والبيهقي, كتاب احلج, باب باب ما حيل بالتحلل األول ٢٨٨ص) ١٩٧٨(أبوداود, كتاب املناسك, باب رمي اجلامر ) ٣(

قـال ). ا حديث ضعيف احلجاج مل ير الزهري ومل يـسمع منـههذ: (قال أبوداود) ٢٢٢\٥) (٩٥٩٧(من حمظورات اإلحرام 
احلجاج هوابن أرطأة قدذكر غري واحد من احلفاظ أنه الحيتج بحديثه, وذكـر عبـاد بـن ): (٤١٨\٢(اخلطايب يف معامل السنن 

ج نفـسه أنـه مل ًالعوام وحييى ابن معني وأبوحاتم وأبوزرعة الرازيان أن احلجاج مل يسمع من الزهري شيئا وذكـر عـن احلجـا
 ). إسناده ضعيف): (٢١٠\٧(, ويف رشح السنة )ًيسمع منه شيئا

والبيهقـي, كتـاب احلـج, بـاب مـا حيـل . ٤٤٨ص)٣٠٨٦(النسائي, كتاب احلج, باب ماحيل للمحرم بعد رمي اجلـامر ) ٤(
إال أن حييـى بـن إسـناده جيـد; ): (١٢٥\٨(, قـال يف املجمـوع )٢٢٢\٥) (٩٥٩٧(بالتحلل األول من حمظـورات اإلحـرام 

 ) . مل يسمع احلسن من ابن عباس: معني وغريه قالوا 
, )صـدوق: (احلسن بن عبد اهللا العرين البجيل الكويف, روى له البخـاري ومـسلم, وغريمهـا, ثقـة قـال عنـه ابـن معـني ) ٥(

 منـه, كامذكـر اإلمـام أرسل عن ابـن عبـاس ومل يـسمع) خيطئ(ووثقه أبوزرعة والعجيل, وذكره ابن حبان يف الثقات, وقال 
, )٤٩٦\١)(التهـذيب(, هتـذيب )٢٠٥\١(الـضعفاء واملرتوكـني . , مـن الرابعـة)لـيس بـيشء: (أمحد وغـريه وقـال األزدي 

 . ١٠١ص) التهذيب(تقريب 
 . ١٦٥, شفاء الغليل ل)٣٥٦\٣(, النجم الوهاج )١٢٦\٨(, املجموع )٣٨٥\٢(, روضة الطالبني )٤٢٩\٣(العزيز  ) ٦(

 

 

 

 

 

 

 

التحلل الثاين 
 بفعل الثالثة
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 .)٢( ) وحيل النكاحةحتل املبارش ال: ( املاوردي لوقا, )١(نالعقد عند األكثري
 ألن يف ;)٤( بـل باسـتحبابه,والصحيح القطـع بحلـه, )٣(الصيدك إنه : وأما الطيب فقيل

 حلرمه حني أحرم وحلله صىل اهللا عليه وسلم  طيبت رسول اهللا:  الصحيحني عن عائشة
ٍمرفوعــا بــسند غــريوروي عــن عمــر , )٥( بالبيــتقبــل أن يطــوف رميــتم   إذا" :ٍمتــصل ً

واحلـديث صـحيح  )٦( " النـساء والطيـب والـصيد ٍفقد حـل لكـم كـل يشء إالاجلمرة 
 .ٌمقدم عىل هذا

 ). وحل به باقي املحرمات,الثالث حصل التحلل الثاين وإذا فعل(: قال
 كـام ,الرمـي واملبيـت مـع أنـه غـري حمـرم  وهـو,ان بام بقي من احلجوجيب عليه اإلتي: أي

  إنـه غـري: هكـذا قـالوا,خـرج مـن الـصالة بـاألوىل وإن كان قـدة,  الثانيةيسلم التسليم
 وهكــذا املــصيل مــن ,اإلحــرام هــو الــدخول يف النــسكإن  : ولــك أن تقــول,حمــرم

 ولـوترك .)٧(قوم املسبوق قبلهـاي  وهلذا ال, من الصالةة الثانية ألن التسليم;التسليمتني
  يتـدارك, وحكمنا بأنه ال,مضت أيام الترشيق أورمى اليوم األول حتى رمي يوم النحر

 افتـدى  إن:والثالـث,  ال: والثـاين,فاألصح أنه يتوقف حتلله عـىل اإلتيـان ببـدل الرمـي

                                                 
 .١٦٥الغليل لشفاء  ) ١(
 .١٦٥, شفاء الغليل ل)١٢٧\٨(, املجموع )٣٨٩\٢(, روضة الطالبني )٣١٨\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 ).٧٣٧\٢(احلاوي  ) ٣(
 ).١٢٧\٨(,املجموع )٣٨٥\٢(,روضة الطالبني )٣١٨\٤(هناية املطلب  ) ٤(
 . سبق خترجيه  ) ٥(
حيح هو األول; ألن حديث عمر مرسـل وألن الـسنة مقدمـة والص: , قال)٣٠٧\١(ًذكره يف املهذب عن عمر موقوفا  ) ٦(

 . عليه
, ونقلـوا )٢٧٣\٢(,مغنـي املحتـاج )٥١\٢(, حتفـة املحتـاج )٥٣٦\٣(, النجم الوهاج )١٢٧\٨) (٣٢٢\٣(املجموع  ) ٧(

 .اإلمجاع عىل أنه إذا فعل الثالث حصل التحلل الثاين وحل به باقي املحرمات
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  .)١( لطول زمنه; بالصوم فالبالدم توقف,وإن افتدى
الطـواف إىل   جيـوز تـأخري: أن قول من قـال:الذي يظهر يل( : ة ابن الرفع// قال:فــرع

 كان قـد حتلـل التحلـل األول, أمـا ٌ وأنه حممول عىل ما إذا, ليس عىل إطالقه,العمر خرآ
 وتـأخري مـا حيـصل بـه التحلـل  فـال جيـوز لـه تـأخريهحتلـل التحلـل األول مل يكن قدإذا 

بـاحلج يف  ً ألنـه يـصري حمرمـا;جيوز تـأخريه إىل العـام القابـل بل ال, العمر  إىل آخراألول
 .عن املاوردي  مادة ذلك يف باب الفوات واإلحصار  وسنذكر,)٢()أشهره غري

 ٌرصيح يف رد مـا  وهو,ب التحللجي الوقوف ال بعد أحرص هناك أنه إذا سنذكر: (قلت 
ومـنهم   كـام سـنذكره عـن مجهـور العلـامء, وإنام جيب التحلـل عـىل مـن فاتـه احلـج;قاله

 إىل ةملبـادراوجـوب   والذي أفهم منه أنه يمتنع البناء عليه يف العـام القابـل ال,املاوردي 
 إىل التحلـل مـن احلـج ةثبت القول بوجوب املبـادر وإن ,قاله ٍ وحينئذ يصح ما,التحلل

 لتــرصحيهم يف ;ت والــصحيحئــفيحتــاج يفــرق بــني الفا ةت كــام فهمــه ابــن الرفعــئــالفا
ــه ــدم وجوب ــصحيح بع ــا,ال ــا  وأم ــصحيح بالفا أن ــنلحــق ال ــالئ ــا , ت ف ــه خــالف م ألن

 .)٣()ابهرصحو

                                                 
, مغنـي املحتـاج )٥٣٧\٣(,الـنجم الوهـاج )١٣١\٨(, املجمـوع )٣٨٨\٢(ضـة الطـالبني ,رو)٣٣٢\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ). ٥١\٢(, حتفة املحتاج )٢٧٣\٢(
 .١٦٤,شفاء الغليل ل)٥٣٤\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 .١٦٤, شفاء الغليل ل)٥١\٢(حتفة املحتاج  ) ٣(

 

 

 ب//١٢٢

 تأخري مسألة 
الطواف إىل آخر 

 العمر
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 ).ليلتي الترشيق بات هباعاد إىل  منى  إذا: ٌفصل(: قال
 عنداملــصنف أنــه واجــب : أظهرمهــا,ًمــستحبا قــوالن ًاملبيــت واجبــا أو ويف كــون هــذا
 ليـايل   رخص للعبـاس أن يبيـت بمكـةصىل اهللا عليه وسلم ألن النبي , )١(وهوالصحيح

وبقـول , )٣( مـشعر بـالوجوبةولفـظ الرخـص, )٢(ٌ متفـق عليـه. مـن أجـل سـقايتهمنى 
وعـن ابـن , )٤() ةمـن وراء العقبـاليبيتن أحد من احلاج ليـايل  منـى ( :عمربن اخلطاب 

  فبـات بمنـىصىل اهللا عليه وسلم رسول اهللا  أما (: فقالسئل عن املبيت بمكة وقدعمر 
 .)٥()وظل
:  وقـال الرافعـي,)٦( ومـنهم مـن قطـع بـه, ةأنه يستحب كاملبيت هبا ليلـة  عرفـ :والثاين

 هناك والرافعي, )٧()قبل الغروب ةعىل تشبيه القولني بالقولني بالدفع من  عرف اتفقوا(
, )٩(  وقد رصح بذلك ابن كج, )٨()فيشبه أن يكون هذا مثله: ( قال,ستحبابرجح اال

                                                 
وهـو قـول اجلمهـور, : , قـال)٥٧٩\٣(اري , فتح الب)٦٢\٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )٣٨٥\٢(روضة الطالبني  ) ١(

 ). ٥٢\٢(, حتفة املحتاج )٥٣٧\٣(النجم الوهاج 
) ٦٧٦\٣(, الفــتح )١٧٤٥(البخــاري, كتــاب احلــج, بــاب هــل يبيــت أصــحاب الــسقاية أو غــريهم ليــايل مكــة بمنــى ) ٢(

هاج رشح صـحيح مـسلم ومسلم, بـاب وجـوب املبيـت بمنـى ليـايل أيـام التـرشيق والرتخـيص يف تركـه ألهـل الـسقاية,املن
)٦٢\٩( 
 ).٥٧٩\٣(, فتح الباري )٣٨٥\٢(, روضة الطالبني )٦٣\٩(املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ٣(
 ). ٢٤٩\٥) (٩٦٩٠(البيهقي, كتاب احلج, باب الرخصة ألهل السقاية يف املبيت بمكة ليايل منى  ) ٤(
 )٢٤٩\٥) (٩٦٨٩(ة ليايل منى البيهقي, كتاب احلج, باب الرخصة ألهل السقاية يف املبيت بمك ) ٥(
 ).٥٧٩\٣(,فتح الباري )٦٢\٩(املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ٦(
 ).٤٣٢\٣(العزيز  ) ٧(
 ). ٤٣٢\٣(العزيز  ) ٨(
القايض أبوالقاسم يوسف بن أمحد بن كج الدينوري مجـع بـني رياسـة الـدين والـدنيا وكـان يـرضب بـه املثـل يف حفـظ  ) ٩(

ًاآلفاق رغبة يف علمه وجوده قتله العيارون بالدينور ليلة السابع والعرشين من شهررمـضان املذهب وارحتل الناس إليه من 
 . ١١٨, طبقات الشريازي ص)٧٩٥\٢(الطبقات أليب شهبه . هـ ٤٠٥

  
  

املبيت بمنى ليايل 
 الترشيق
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 عـي وفهم املصنف من كـالم الراف,)١( وكالم األكثرين يميل إىل ترجيح اإلجياب,وغريه
ــرجيح اال ــه) ةالروضــ( فقــال يف ,ســتحبابهــذا ت ــم ,ســتحباباال أن األظهــر( : عن  ث

 جـربه بالـدم , باسـتحبابه: وإن قلنـا,ً بوجوبـه جـربه بالـدم وجوبـا: فإن قلنا,)٢()خالفه
 .ًاستحبابا

 .ل يزيد عىل الواحد?فسنذكرهالدم متى يكمل وه إن وأما
املعتـرب كونـه  :والثـاين,  معظـم الليـل: أظهرمها,قوالن  ويف قدر الواجب من املبيت هنا

 .)٣(ًحارضا حال طلوع الفجر
ٍ كل يوم إىل اجلمرات الثالث كل مجرة سبع حصياتىرمو(: قال ٍ.( 

 يـوم :ثـاين النحـر يـسمى وأول أيـام التـرشيق وهـو, )٤(خـالف ٌوهذا الرمي واجب بال
 .)٥( يوم النفر األول:والثاين منه يسمى, ألهنم قارون فيه بمنى; القر

 ويـودعهم ويـأمر ,فيـه النفـر  ويعلمهـم جـواز,وخيطب هبم يف الثاين مـن أيـام التـرشيق
خطبـة يـوم   والة اخلطبـهـذهتـسن   ال:وعنـد أيب حنيفـة , )٦(بختم احلج بطاعة اهللا تعـاىل

أن النبـي خطـب :  لنـا ,)٧( يف اليـوم األول مـن أيـام التـرشيق// ولكن خيطـب,النحر
 .)٨(وغريهداود  رواه أبو . يق أيام الترشبمنى

                                                 
 ).٤٠٢\١(, الديباج )٤٣٢\٣(العزيز  ) ١(
 ).٣٨٥\٢(روضة الطالبني  ) ٢(
, الـديباج )٣٠٩\٣(, هنايـة املحتـاج )٦٣\٩(رشح صحيح مسلم , املنهاج )٣٨٥\٢(, روضة الطالبني )٥٦٢\٣(األم  ) ٣(
)٤٠٢\١.( 
 ).٥٢\٢(, حتفة املحتاج )٥٣٧\٢(النجم الوهاج  ) ٤(
 ).١٢٩\٨(, املجموع )٤٣٥\٣(, العزيز )٧٤٩\٢(احلاوي  ) ٥(
 ).٣١٢\٣(, هنايةاملحتاج )١٢٩\٨(, املجموع )٤٣٥\٣(, العزيز )٧٦٢\٢(احلاوي  ) ٦(
 ).٥٩٩\١(, املسالك يف املناسك )٥٣\٤(املبسوط  ) ٧(
, )٢٩٧٣)(٣١٨\٤(, وابن خزيمة, باب خطبة اإلمام أوسط أيـام التـرشيق ٢٥٢ص)١٩٥٣(السنن, كتاب املناسك  ) ٨(

 . ١٦٢إسناده حسن ص: وقال يف البلوغ
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 وسـقط مبيـت الليلـة , جاز,قبل غروب الشمس رمى اليوم الثاين وأراد النفر فإذا(: قال
 ).  يومهاي ورمةالثالث
ْفمن تعجل يف يومني فال إثم عليـه ومـن  m:  لقوله تعاىل ,)١(دم عليه وال َ َ ْ َّ َ َْ ْ َ ْ َ َ َِ َ َْ ِ َ َِ ِ َتـأخر فـال إثـم َ َْ ِ َ َّ ََ

َعليه ملن اتقى َّ ْ ََِ ِ ْ َl) ًأنـه نـيس شـيئا يف  تعجـل فمـىض ثـم ذكـر  وإذا,)٣(أفضل والتأخري ,)٢
 ألنـه اسـتباح رخـصة ;يلزمـه املبيـت ليـسلم عـىل صـديق فـال منزله ثم رجع ألخـذه أو

 .)٤(ةيلزمه بعد ذلك اإلقام تعجيل فالال
 ).  الغدىفإن مل ينفرحتى غربت وجب مبيتها ورم(:قال
 يـسوغ النفـرأيب حنيفـة   وعنـد,)٧(  وأمحـد,)٦( وبه قال مالـك ,)٥(رمي النفر الثاين وهو

مـن أدركـه املـساء يف اليـوم الثـاين : (أنـه قـالروي عـن عمـر   لنا ما,)٨(مامل يطلع الفجر
مـن غربـت  (: عن ابن عمر )املوطأ(وصح يف , )٩( )سمع النا فليقم إىل الغد حتى ينفر

                                                 
,هنايـة )٥٣\٢(, حتفة املحتـاج )٥٣٩\٣(, النجم الوهاج )١٣٩\٨(, املجموع )٤٣٦\٣(, العزيز )٣٧٣\٣(اإلرشاف  ) ١(

 ). ٣١٠\٣(املحتاج 
 ).٢٠٣(البقره ) ٢(
 ).٣١٠\٣(, هناية املحتاج )٥٣\٢(, حتفة املحتاج )٥٣٩\٣(, النجم الوهاج )١٣٩\٨(املجموع  ) ٣(
 ).٣١٠\٣(,هناية املحتاج )٥٣٩\٣(, النجم الوهاج )١٤٠\٨(, املجموع )٤٣٦\٣(, العزيز )٢٢٣\٥(البحر  ) ٤(
, الـنجم ٢٣٧, رمحـة األمـة ص)١٤٠\٩(, املجمـوع )٢٢٣\٥(, البحـر )٣٣٢\٤(اية املطلب , هن)٣٧٣\٣(اإلرشاف  ) ٥(

 ).٣١٠\٣(, هناية املحتاج )٥٣٩\٣(الوهاج 
 ).١٨٨\٤(, مواهب اجلليل )٥٨٨\١(املعونة  ) ٦(
, التوضـــيح ١٥٧, وأخـــرص املختـــرصات ص)٤٧٢\٢(, واملمتـــع رشح املقنـــع٢٤٨,واملحـــررص)٣٣١\٥(املغنـــي ) ٧(

 .٥٣١ص
 .١٦٣, إرشاد الساري ص)٦٠١\١(, املسالك يف املناسك )٦٨\٤(املبسوط  ) ٨(
أخرجه البيهقي يف السنن, كتاب احلج, باب من غربت له الشمس يوم النفراألول بمنى وأقام حتى يرمـي اجلـامر يـوم  ) ٩(

 ).٢٤٨\٥) (٦٩٨٦(الثالث بعد الزوال 

فر يف من أراد الن
اليوم الثاين سقط 

عنه مبيت اليوم 
 الثالث ورميه



  
٤٢٥ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 حتى يرمي اجلامر ينفر  أوسط أيام الترشيق فالبمنى عليه الشمس وهو
 .)٢(فيًوروي مرفوعا ورفعه ضع ,)١( )من الغد 

ٌ وفيه وجه أنه يلزمـه املبيـت ,فله النفرارحتل فغربت الشمس قبل انفصاله من  منى  ولو
 .)٣(والرمي يف الغد

 ٍلـشغل قبـل الغـروب أو قبـل الغـروب فعـاد نفـر  أواالرحتـاليف شغل  غربت وهو ولو
,  باملبيت مل يلزمه الرمـي يف الغـدةتربع يف هذه احلال  فلو,)٤(عىل األصح النفر بعده جاز

 .)٥(نص عليه الشافعي 
ًمن ترك املبيت سواء تركه عامدا أو :فــرع  فإن تركه ليلة ,وغريهرصح الدارمي  ,ًساهيا ٌ

 :ٌ وحكـي قـول,الثالث فكذلك عـىل املـذهب وإن ترك ليايل  منى , وحدها فدممزدلفة
,  ثلـث دم : والثالـث, درهـم:والثـاين, ٌمد هرًوإن ترك ليلة فاألظ, )٦(ًاٍأن يف كل ليلة دم

ٌ دم , دمـان: أظهرمهـا,وإن ترك الليايل األربع فقوالن, وإن ترك ليلتني فعىل هذا القياس
 وقــت هــذا يف حــق مــن كــان بمنــى, )٧(ٌدم للجميــع :والثــاين, ٌ ودم للبــاقي,للمزدلفــة
  ألنـه مل يـرتك إال; بـدم فوجهـاناملزدلفـة ٍ فإن مل يكـن حينئـذ ومل يبـت وأفردنـا,الغروب
  لرتكة جنس املبيت بمنـى,دم كامل :والثاين, ثلثا دم درمهان أو أحدمها مدان أو :ليلتني

                                                 
وسنده صحيح, والبيهقي , كتاب احلـج , : , قال)٣٥٠\٤(ستذكار , اال)٨٨٣(املوطأ, كتاب احلج, باب رمي اجلامر,  ) ١(

 ).٢٤٨\٥) (٩٦٨٦(باب من غربت له الشمس يوم النفر األول بمنى أقام حتى يرمي اجلامر يوم الثالث بعد الزوال 
 ).٢٤٨\٥(البيهقي  ) ٢(
 ).٣١٠\٣(اية املحتاج , هن)٢٧٥\٢(,مغني املحتاج )١٤٠\٨(, املجموع )٤٣٦\٣(, العزيز )٢٢٣\٥(البحر  ) ٣(
 ).٣١٠\٣(, هناية املحتاج )٢٧٥\٢(,مغني املحتاج )١٤٠\٨(, املجموع )٤٣٦\٣(, العزيز )٢٢٣\٥(البحر  ) ٤(
 ). ٥٤٧\٤(, موهبة ذي الفضل )٢٧٥\٢(,مغني املحتاج )٥٣٩\٣(النجم الوهاج  ) ٥(
 ).٥٧٩\٣(, فتح الباري )٦٣\٩( مسلم , املنهاج رشح صحيح)٣٨٥\٢(,روضة الطالبني )٣٣٦\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 ). ٢٧٥\٢(, مغني املحتاج )٣٨٥\٢(,روضة الطالبني )٣٣٦, ٣٣٥\٤(, هناية املطلب )٥٦٢\٣(األم ) ٧(
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لـوترك  ٍجـار فـيام  وهو,)٣( )إنه أصح( : ةويف الروض ,)٢ ()وهذا أفقه: ( اإلمام قال, )١(
 .املعذور كله يف غري  هذا,ليلتني من الثالث دون املزدلفة

 وهـم أصـناف مـنهم مـن اشـتغل ,دم عليـه فال لعذر منى   أويت مزدلفةمن ترك مب أما 
 رمـوا  هلـم إذا, وأهل  سقاية العباس  ومنهم رعاة اإلبل, وقد ذكرناه, عن مزدلفةبعرفة

 ويدعوا رمي يوم ويقـضوه يف , ليايل الترشيقاملبيت بمنى  أن ينفروا ويدعوامجرة العقبة
 .سنذكره من بعد)٤(ًقضاء?  ًأداء أو  وهل هو,اليوم الذي يليه

ٌسواء , خالف فيه  وتداركه يف بقية األيام ال,الرمي للرعاة وأهل السقاية تأخري  وجواز
 ";)٥(ًيتداركـه أصـال والأ //ًقـضاء ًترك الرمـي يتداركـه أداء أو املعذور إذا قلنا يف غري

 ثـم , يف البيتوتـة يرمـون يـوم النحـر أرخص لرعاة اإلبـلصىل اهللا عليه وسلم نبي ألن ال
 وقال الرتمذي ة,رواه األربع. "  ثم يرمون يوم النفر,يرمون الغد ومن بعد الغد ليومني

وعنـد ,  "ًيومـا  ويـدعواأن يرمـوا   رخـص للرعـاة":  وعند أيب داود ,ٌ حسن صحيح:
ًثم يدعوا يومـا وليلـة ثـم يرمـوا  يوم النحر رخص للرعاة أن يتعاقبوا فريموا": البيهقي  ً

ٌأيضا روايـةوعند البيهقي ,  "الغد   .)٦( "  رخـص للرعـاء أن يرمـوا بالليـل"  :أخـرى ً
                                                 

 ).٣٨٥\٢(روضة الطالبني  ) ١(
 ).٣٣٦\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 ).٣٨٦\٢(روضة الطالبني  ) ٣(
,مغنـي املحتـاج )٢٨٤\١(, فتـاوى الـسبكي)٦٣\٩(مـسلم ,املنهـاج رشح صـحيح )٣٨٦, ٣٨٥\٢(روضة الطـالبني  ) ٤(
)٢٧٥\٢ .( 
 ).٢٨٤\١(, فتاوى السبكي)٦٦٦\٢(, الوسيط)٧٦١\٢(احلاوي  ) ٥(
 والنسائي, باب رمي ١٠٨, والرتمذي, كتاب احلج, باب ٢٨٧ص) ١٩٧٦) (١٩٧٥(أبو داود,كتاب املناسك, باب  ) ٦(

) ٣٠٧٣) (٣٠٧٢(ج بـاب تـأخري رمـي اجلـامر مـن غـري عـذر , وابـن ماجـة كتـاب احلـ٤٤٦ص) ٣٠٧١) (٣٠٧٠(الرعاة 
, )٢٩٧٥)(٣١٩\٤(, وصــحيح ابــن خزيمــة, كتــاب املناســك, بــاب الرخــصة للرعــاء يف رمــي اجلــامر بالليــل )١٨٤\٢(

 والبيهقي, كتاب احلج, باب الرخصة لرعاء اإلبل يف تأخري رمي الغد من يوم النحر إىل يوم النفر األول وترك البيتوتة بمنى
ً, والرواية الثانية باب الرخصة يف أن يدعوا هنارا أو يرموا ليال إن شاؤوا )٢٤٥\٥)(٩٦٧٤( ً)٩٦٧٩ .(   
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ً وأن هلم أن يرموا يوما ويدعوا يوما, واألصحاب عىل هذا احلكمواتفق الشافعي  وأن ,ً
اليـومني وهلـم أن   ويعـودوا يف الثالـث فريمـوا,اليوم األول ويرتكوا الثـاين هلم أن يرموا

 يف الثـاين فريمـوا اليـوم األول ويعـودوا  ويرتكـواةينفروا يوم النحر بعد رمي مجرة العقب
ٍ ويف وجـه لـيس هلـم ,األول عىل الـصحيح فيه مع الناس النفر اليومني ثم هلم أن ينفروا

 نـاوين للنفـر عي غـريإىل الر رجعوا  أوبل أقاموا بمنى مل ينفروا  فعىل الصحيح لو,ذلك
وإن غابـت الـشمس قبـل أن , بعـد الـزوال وقبـل الليـل خـراآل من الغد يوم النفر رموا

رمي يـومني متـواليني? ا وهل هلم أن يدعو, )١()اإلمالء( نص عليه يف ,ًدما يرموا أراقوا
, ويرتكوا اليوم األول والثاين ويرموا يف اليـوم الثالـث عـن الثالثـة يوم النحر بأن ينفروا

ــال صــاحب  ــيس هلــم ذلــك: ()التهــذيب(ق  ومل حيــك يف ذلــك وتبعــه الرافعــي, )٢()ل
ثـم يقـضوه يف  رمـي احلـادي عـرش للرعاء أن يرتكـوا: ( والذي قاله املاوردي,)٣(ًخالفا
خر األيـام فريمـوا  آ وهو, يف الثاين عرش عادوا يف الثالث عرشه فإن مل يقضو,رشالثاين ع

 إنه جيوز تأخريه إىل النفـر): (رشح املخترص(يف  ود وقال ابن دا,)٤( )فيه عن مجيع األيام
 ,األول إىل يوم النفر من يوم النفر أنه يؤخر ذكر الشافعيو: (قال, )ًالثاين ثم يرمي مجلة

فهام رخصتان للرعاء ( :قال, )الثاين جاز إىل يوم النفر أخر ذكرنا أنه لو ولكن احلكم ما
ن إ :ٌ سـواء قلنـا يف غـريهم,تـأخري الرمـي :ةوالثاني,ترك املبيت: إحدامها,وأهل السقاية

التـؤدى يف  كـام أن الظهر حاصـلة,هلـؤالء فالرخـصة ;أوال خـرآٍرمي يوم يقىض يف يوم 
النـسك  أو الـسفر ثم لعـذر,قـضاء للرمـي بعـد فـوات وقتـه وال,ًقضاء وقت العرص إال

                                                 
 ).٢٨٥\١(, فتاوى السبكي)٢٢٩\٧(, رشح السنة )٣٨٦\٢(روضة الطالبني  ) ١(
 ).٢٨٥\١(, فتاوى السبكي)٣٨٦\٢(وضة الطالبني  ) ٢(
 ).٢٨٥\١(,فتاوى السبكي)٤٣٤\٣(العزيز  ) ٣(
 ).٢٨٥\١(, فتاوى السبكي)٧٥٩\٢(احلاوي  ) ٤(
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 . دكالم ابن داو هذا)١()ًال قضاء  ًيؤدى أداء
هنـا  للعـذر  ولكنـه جـاز,ًقـضاء ً ففعله يف بقية األيـام أداء ال,يقىض ومراده إىل الرمي ال

 .كام سيأيت املعذور وإن ترددنا يف جوازه لغري, ًواحداً قوال
 ,الثـاين فالشـك أن الرخـصة مل تـشمله جتويزه ترك يومني والـتأخري إىل يـوم النفـر  وأما

فيه حكم غـريهم وأن يكـون  والذي يتجه أن يكون حكم الرعاء, ألن احلديث مل يرد به
 ال ً قـضاء أو: وإن قلنـا,ً بتـدارك الرمـي يف بقيـة األيـام أداء جـاز:احلكم فيها أنه إن قلنا
 إنـام منـع مـن تـرك يـومني العتقـاده أنـه )التهـذيب( //وصـاحب,ًيتدارك أصـال مل جيز

ىض تـذكرنـاه ويكـون الـصحيح عـىل مق  فكان جيب أن ينبه عـىل مـاالرافعي وأما, ًقضاء
وإنـام , ساقط عـن املعـذورين ن الرمي غريألك  ظهر وقد, )٢(أنه جيوز تصحيحه لألداء

 وإطـالق األصـحاب يقتـيض أنـه ,ٌاملبيـت فـساقط عـنهم وأمـا, الرخصة هلم يف تـأخريه
 , يف الـسقوط كـالليلتني األوليـنية وأن الليلـة الثالثـ,م مجلـة الليـايل الـثالثيسقط عـنه

 تـأخري  ويف جـواز,يـسقط عنـه املبيـت غـري املعـذور فـال  وأما,وكذلك إطالق احلديث
 .سنذكره عند الكالم يف تدارك الرمي الرمي يف حقه ما

 مل ثـر ليلـه بمكـةمل يطف طواف اإلفاضة يوم النحـر فاشـتغل بـه حتـى كـان أك  لو:فــرع
ِكان تطوعا أولزيارة ولو: ( قال)األم( نص عليه يف ة, فدي عليهيكن   .)٣( ) افتدىٍدأح ً

 , والرمـي مـن الغـدة لزمهم املبيت تلك الليلـغربت الشمس والرعاة بمنى إذا :فــرع  
 ألن عملهــم بالليـل بخــالف ;ة أن ينفـروا بعــد الغـروب عــىل الـصحيحوألهـل الــسقاي

  .)٤(الرعي
                                                 

 ).٢٨٥\١(فتاوى السبكي ) ١(
 ).٢٨٥\١(فتاوى السبكي ) ٢(
 ). ٣٨٦\٢(,روضة الطالبني )٤٣٥\٣(,العزيز )٥٦٢\٣(األم  ) ٣(
 ).٣١٠\٣(, هناية املحتاج )٢٧٥\٢(, مغني املحتاج )٢٨٥\١(فتاوى السبكي ) ٤(
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من فاته املبيت 
 لعذر الطواف

املعذورون يف ترك 
 املبيت
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 ويف ,ختـتص هبـم ٍ ويف وجـه, عـىل الـصحيحةختـتص بالعباسـي  الةورخصة أهل السقاي
قالـه , أحدثت سقاية للحاج فللمقيم بشأهنا تـرك املبيـت ولو, ختتص ببني هاشم  ٍ وجه

 .)١( ليس له:وغريه وقال ابن كج, وصححه املصنف, )التهذيب(يف 
ٌاشتغل باملبيت أوله مريض حيتاج إىل تعهده  ٌومن املعذورين من له مال خياف ضياعه لو

 الـصحيح ,خيـاف فوتـه ففـي هـؤالء وجهـان ٍيـشتغل بـأمر آخـر يطلب منه البقـاء أو أو
 وهلــم أن , وهلــم أن ينفــروا بعــد الغــروب, بــرتك املبيــت علــيهمأنــه اليشء :املنــصوص

 .)٢(ةيؤخروا الرمي كالرعاء وأهل السقاي
 يف تـأخري وال يف تـرك رمـي يـوم النحـر يرخص للرعاء ال: (وغريه قال الروياين : فــرع

 ألن الرخـصة إنـام ;ًكروهـا كغـريهمفإن أخـروه كـان م, طواف اإلفاضة عن يوم النحر
 .)٣( )هذا وردت هلم يف غري

 إذا مل يبـت ليلتـي اليـومني األولـني مـن التـرشيق ,لـه عذر من ال( :قال الروياين  :فــرع
ذلـك  جـوز  وإنـام,لـيس لـه ذلـك: قال أصـحابنا, مع الناس ورمى يف الثاين وأراد النفر

بمعظـم الرمـي   ألهنـم أتـوا;لعامة الناس أن ينفروا وجوز, هل السقاية للعذرللرعاء وأ
 .واهللا أعلم. )٤()له النفر له مل يأت باملعظم فلم جيز  ومن العذر,واملبيت

 
 

 ).ويدخل رمي أيام الترشيق بزوال الشمس(: قال

                                                 
ــز )٦١\٣(األم  ) ١( ــاج رشح صــحيح مــسلم)٣٨٦\٢(ة الطــالبني , روضــ)٤٣٥\٣(,العزي ــاري )٦٣\٩(, املنه ــتح الب , ف
)٥٧٩\٣ .( 
 ). ٣٨٦\٢(,روضة الطالبني )٤٣٥\٣(العزيز  ) ٢(
 ).٣٨٦\٢(,روضة الطالبني )٢٢١\٥(البحر ) ٣(
 ). ٣١٠\٣(, هناية احلتاج )٢٨٥\١(, فتاوى السبكي)٢٢٢ ٢٢١\٥(, البحر)٦٦٦\٢(الوسيط ) ٤(

  

 

 

 

تقييد رخصة 
 الرعاة

من مل يبت ليلتي 
اليومني األولني 

من الترشيق 
ورمى اليوم 

 الثالث

متى يدخل 
وقت الرمي يف 

 ايام الترشيق?
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 أن رسـول اهللا اهللا روى جـابر بـن عبـد  ملـا;)١(ٍ يدخل رمي كل منهـا بـزوال شمـسه:أي
 . زالـت الـشمس بعـد فـإذا  وأمـا,ضـحى  رمى اجلمرة يوم النحـرصىل اهللا عليه وسلم 

 كنـا نتحـني فـإذا زالـت الـشمس : (قـالعن ابن عمر وروى البخاري  , )٢( رواه مسلم
 حتـى ة الثالثـ يف األيـامنرمي اجلامر ال: ( رعن ابن عمعن نافع وروى مالك , )٣()رمينا

 ,)اإلمـالء( نـص عليـه يف ,ستحب عقيـب الـزوال قبـل الـصالةيـ و,)٤()تزول الشمس
ً إن كـان جـاهال : وقـال عطـاء ,)٦(رمـى قبـل الـزوال أعـاد  ولـو,)٥(وذكره األصـحاب

روى   ملـا,)٨(الرمـي يف اليـوم الثالـث قبـل الـزوال أنـه جيـوز ةوعـن أيب حنيفـ, )٧(أجزأه
 إذا انـتفخ النهـار//: (قـالٍ ابن عبـاس عن)٩(  التيمي ةعن ابن أيب مليك طلحة بن عمر
وروي عـن , )١١( ضـعيفوطلحـة, )١٠()حل الرمـي والـصدر  فقدخراآل من يوم النفر

                                                 
 مغنـي املحتـاج ٢٠٤, كنز الـراغبني ص)٤٠٢\١(, الديباج )٣٤٩\٤(, البيان )٤٤٧\١(حلية العلامء, )٥٥٦\٣(األم  ) ١(
 . وبه قال اجلمهور: , قال)٥٨٠ \٣(, فتح الباري )٢٧٦\٢(
 . سبق  ) ٢(
: سـألت ابـن عمـر مـا: ,واحلديث له سـبب أن وبـرة قـال)٥٧٩\٣) (١٧٤٦(البخاري, كتاب احلج, باب رمي اجلامر  ) ٣(

 ........ كنا: إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه املسألة قال: ي اجلامرقالمتى رم
 ). ٢٤٣\٥)(٩٦٦٦(البيهقي, كتاب احلج, باب الرجوع إىل منى أيام الترشيق والرمي هبا  ) ٤(
 ).٣٤٩\٤(البيان  ) ٥(
والثـوري, والـشافعي, , ونقل اإلعادة عن ابن عمـر, واحلـسن, وعطاء,ومالـك, )٣٣٠\٣(,اإلرشاف )٥٥٦\٣(األم  ) ٦(

 .وأمحد, وإسحاق, ويعقوب , وحممد بن احلسن
 . ًأنه جيوز قبل الزوال مطلقا: , ونقل عن عطاء)٥٨٠\٣(, فتح الباري )٣٤٩\٤(,البيان )٣٣٠\٣(اإلرشاف  ) ٧(
 ) ٥٨٠\٣(, فتح الباري )٣٤٩\٤(, البيان )٥٩٨\١(, املسالك يف املناسك)٧٢٠, ٧١٩\٢(خمتلف الرواية  ) ٨(
ًعبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبيد اهللا بـن أيب مليكـةالتيمي كـان عاملـا مفتيـا صـاحب حـديث وإتقـان ويل القـضاء واألذان,  ) ٩( ً

 . ٢٥٤ص ) التهذيب(,تقريب )٨٨\٥(هـ سري أعالم النبالء ١١٧أدرك ثالثني من الصحابة ثقة فقيه من الثالثة ت 
مس يـوم النفـر األول بمنـى أقـام حتـى يرمـي اجلـامر يـوم الثالـث بعـد البيهقي, كتاب احلج, باب من غربت لـه الـش ) ١٠(

 ).٢٤٨\٥) (٩٦٨٧(الزوال
, الـضعفاء )٢٤٨\٥(وضـعفه البيهقـي . هـ١٥٢مرتوك من السابعة ت : طلحة بن عمرو بن عثامن احلرضمي, املكي ) ١١(

 ). ٣٥٤\١( النجوم الزاهرة ٢٥٥ص) التهذيب(,تقريب )٢٢٤\٢(للعقييل 
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  واألول أشــهر,ًأنــه جيــوز الرمــي قبــل الــزوال يف اليــوم األول والثــاين أيــضاأيب حنيفــة 
 ٍي زيادة رشح يف دخول وقت الرمي وسيأيت عند الكالم يف تدارك الرم, )١(عنه
 ).وخيرج بغروهبا(: قال

 خـرآبغروهبـا مـن  خيرج عىل الصحيح إال  وسنبني أنه ال,ظاهره أنه بغروهبا من كل يوم
وقـت   ال,ختيار فطريق تصحيح كالمه عىل ذلك أن يكون املراد وقت اال,أيام الترشيق

 .)٢(اجلواز
 ). يبقى إىل الفجر:وقيل(: قال

وحمل هذا الوجه يف رمـي اليـومني األولـني يكـون مـن الليلتـني , ةًتشبها بالوقوف بعرف 
 ;خالف يف انقضاء رميه بغروب شمـسه الثالث فال  أما,ي قبلهاٌاألوليني تابع لليوم الذ

روي  وقـد, ةالوجه املذكور يف مجـرة العقبـ سبق نظري  وقد,)٣(ألهنا فرغت أيام املناسك
يـرم حتـى  رمي اجلـامر إىل الليـل فـال (:قال أو, )من نيس أيام اجلامر: (قالبن عمر عن ا

 يـوم النحـر إىل الليـل ةنـسيت رمـي اجلمـر إذا: (وعنـه قـال, )تـزول الـشمس مـن الغـد
مـه حتـى يكـون مـن تر حتـى الليـل فـال كان من الغد فنسيت اجلامر وإذا, فارمها بالليل

 .)٤()الغد عند زوال الشمس ثم ارم األول فاألول
 ).ةًويشرتط رمي السبع واحدة واحد(: قال

ًسـبعا دفعـة رمـى حـصاتني أو  فلـو, رماها كذلكصىل اهللا عليه وسلم ألن النبي   فـإن ;ً
 عـىل ةوإن ترتبـت يف الوقـوع حـسبت واحـد,  فقـطةًوقعن يف املرمى معا حسبت واحد

                                                 
 ). ١٦٤\٨(, املجموع )٣٤٩\٤(, البيان ١٥٨,إرشاد الساري ص)٥٩٨\١(, املسالك يف املناسك )٦٨\٤ (املبسوط ) ١(
 ).٢٧٦\٢(, مغني املحتاج ١٦٧, شفاء الغليل ل٢٠٦, كنز الراغبني ص)٤٠٢\١(الديباج  ) ٢(
 ).٢٧٦\٢(, مغني املحتاج ٢٠٦, كنز الراغبني ص)٤٠٢\١(الديباج  ) ٣(
 ). ٢٢٣ ,٢٢٢\٥(البحر). ٢٤٥ ٢٤٤\٥) (٩٦٧٠(, باب تأخري الرمي عن وقته حتى يميس البيهقي, كتاب احلج ) ٤(

  

  

  

  

  

هناية وقت الرمي 
 يف أيام الترشيق

 

 

من رشوط الرمي 
أن يكون واحدة 

 واحدة

 

 

 

 

 

 

من رشوط الرمي 
 ترتيب اجلمرات
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 .)١(الوقوع  وبعددهن عىل الثاين لتعدد,حتاد الرميالصحيح ال
, وإن تساويا أو وقعت الثانيـة  فرميتانةًحجرا ووقعت األوىل قبل الثاني ًتبع حجرا أولو

 .)٢( عىل األصحقبل األوىل فرميتان
 ).وترتيب اجلمرات(: قال

 , ثم الوسـطى,هن من جهة  عرفات  وهي أوال,فريمي اجلمرة التي تيل  مسجد اخليف 
. )٣( قبل متام األوليـنيةبالثالث  وال, قبل متام األوىلةبرمي الثاني يعتد  فال,ةثم مجرة العقب

 ً مــن األوىل فرمــى إليهــا حــصاة وأعــادمــن أيــن تركهــا جعلهــا ولــوترك حــصاة مل يــدر
 اخلـالف ة الواحدةط املواالة بني رمي اجلمرات ورميات اجلمرا ويف اشرت.)٤(األخريني

 ,سـال مـن احلـىص ما ال ,واجلمرة جمتمع احلىص: ( قال الشافعي.)٥(السابق يف الطواف
رمـى وأصـاب سـائل احلـىص الـذي مـن  و,عنه فمن أصاب جمتمع احلىص بالرمي أجزأ

املــراد جمتمــع ( :قــال األصــحاب .)٦()اإلمــالء( نــصه يفذاهــ,)لــيس جمتمعــه مل جيــز عنــه
 صـىل اهللا عليـه وسـلم الذي كان يف زمـان رسـول اهللا   وهو,يف موضعه املعروف احلىص
ي نحـ  ولـو,ه واجتمـع احلـىص فيـه مل جيـز, ورمى الناس يف غريه,حول والعياذ باهللا فلو

 يف موضــع ى ألنــه رمــ;املرمــى مــن موضــعه الــرشعي ورمــي إىل نفــس األرض أجــزأه
 وهـو,ٌ ألنـه متـصل بـاملرمى ; يف املسيل جيزيـهاةوقعت احلص ٌوحكي قول أنه إذا, الرمي
 .)٧(غريب

                                                 
 )٢٧٦\٢(, مغني املحتاج ٢٠٦, كنز الراغبني ص)٣٢٦\٤(,هناية املطلب )٥٥٧\٣(األم  ) ١(
 ).٣٩٣\٢(روضة الطالبني  ) ٢(
 ).٢٧٦\٢ (, مغني املحتاج٢٠٦, كنز الراغبني ص)٣٤٩\٤(,البيان )٣٢٤\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 ).٢٧٦\٢(مغني املحتاج  ) ٤(
 ).٢٧٦\٢(, مغني املحتاج )٢١٦٢١٥\٥(, البحر٧٨التنبيه ص ) ٥(
 ).١٠٨\٨(املجموع  ) ٦(
 ).٣١٣\٣(, هناية املحتاج ٢٤٦, كفاية املحتاج ص)١٠٨\٨(, املجموع ٣٥٨اإليضاح وحاشيته ص ) ٧(
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 ).ً املرمي حجرا//وكون(: قال
 وعــن أم ,)١(  رواه مــسلم"  علــيكم بحــىص اخلــذف":  صــىل اهللا عليــه وســلم لقولــه 

 يرمــي اجلمــرة مــن  بطــن صــىل اهللا عليــه وســلم رأيــت رســول اهللا : قالــت,)٢(جنــدب 
 ,ًكم بعـضاضيقتل بعـ  يأهيا الناس ال": يقول وهو,  ةاحلجارٌورجل خلفه يقيه الوادي 

 .)٣( "بمثل حىص اخلذف  رميتم اجلمرة فارموا وإذا
, أنـواع احلجـر  وسـائر,)٦( والكـذان,)٥(والـربام, )٤(فيجـزئ املرمـر( :قال األصـحاب

 . )٧()ة نور قبل أن يطبخ ويصريةوحجرالنور
  فإنه حجـر,إجزاؤه الظاهر: ( قال الرافعي,احلديد تردد عن الشيخ أيب حممد  حجر ويف

ــا  إال,يف احلــال ــدا كامنً ــه حدي ــالعالجًأن في ــه ب ــستخرج من ــصنف, ) ي ــال امل ــه : (وق إن
 .)٨()املذهب

, )١( والعقيــــــــــق,)٩(وفــــــــــيام يتخــــــــــذ منــــــــــه الفــــــــــصوص كــــــــــالفريوزج
                                                 

 .٥٣٢ص)١٢٨٢(رشع يف رمي مجرة العقبة يوم النحركتاب احلج, باب استحباب إدامة احلاج التلبية حتى ي ) ١(
  االسـتيعاب . أم جندب والدة سليامن بـن عمـرو بـن األحـوص, هلـا صـحبة, روت عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم ) ٢(
)٤٣٨\٤ ( 
 والبيهقي يف السنن كتاب احلج, باب أخذ احلىص ٢٨٧ص )١٩٦٧(أخرجه أبوداود, كتاب احلج, باب يف رمي اجلامر ) ٣(

 ., وسكت عنه أبو داود)٢٠٨\٥)(٩٥٤١(لرمي مجرة العقبة وكيفية ذلك 
 : نوع من الرخام صلب قال األعشى: املرمر ) ٤(

 ) م ر( بمذهب ذي مرمر مائر      هتذيب اللغة مادة       كدمية صور حمراهبا 
 ). ب ر م ( هتذيب اللغةاللسان مادة . مجع برمة وهي قدر من حجارة: الربام  )٥(
 ). ك ذ ن(اللسان مادة . كذانة : حجارة كأهنا املدر فيها رخاوة وربام كانت نخرة الواحدة: الكذان ) ٦(
 .٢٠٦, كنز الراغبني ص)١٠٦\٨(, املجموع )٥٥٦\٣(األم  ) ٧(
, وسـبب تـردد اإلمـام أيب )١٠٦\٨(, املجمـوع )٣٩٢ ٣(, روضة الطالبني )٤٣٧\٣(,العزيز )٣٢٢\٤(هناية املطلب  ) ٨(

 حجر احلديد هو أنه هل هـو مـن املعـادن الظـاهرة أوالباطنـة كـام ذكـره يف روضـة الطـالبني يف كتـاب إحيـاء املـوات حممد يف
 . واملذهب أنه من الباطنة ألنه اليستخرج إال بعالج: , قال)٣٦٦\٤(
 ). ف ر ز ج ( رضب من األصباغ, لسان العرب, تاج العروس مادة : الفريوزج  ) ٩(

 
 أ//١٢٥
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ألهنــا ; اإلجزاء: أصــحهام, وجهــان,)٤(والزبرجــد, )٣(والبلــور,والزمرد,)٢(واليــاقوت
 .)٥(أحجار
 ,)٧( والــزرنيخ,)٦(ةلــيس بحجــر مــن طبقــات األرض كــالنور ومــا, جيــزئ اللؤلــؤ وال

 ة, واجلـواهر املنطبعـ, والزجاج, وامللح,والطني,  واآلجر,واجلص, )٨(ردوامل, واإلثمد
 .)٩(كالتربين وغريمها

 ة, والنـــور, جيـــزئ بـــام الينطبــع مـــن طبقـــات األرض كـــالزرنيخ:حنيفـــة  وقــال أبـــو
 .)١٠(ونحومها

 )ً رميايوأن يسم(: قال

                                                                                                                                            
 ) . ع ق ق(  باليمن, لسان العرب ,مادة معدن: العقيق ) ١(
 ).ي ق ت(فاريس معرب, لسان العرب, مادة : الياقوت ) ٢(
ب ل و ( , املصباح املنـري مـادة )ب ل ر(حجر معروف وأحسنه ما جيلب من جزائر الزنج, لسان العرب, مادة : البلور ) ٣(

 ). ر 
ًمحرالرمـاين نـافع للوسـواس واخلفقـان وضـعف القلـب رشبـا والزبردج وهو من اجلواهر معرب, أجوده األ:الزبرجد ) ٤(

 :ًوجلمود الدم تعليقا وقيل
 تأوي إىل مثل الغزال األغيد

 مخصانة كالرشإ املقلد
 ًدرا مع الياقوت والزبرجد

 أحصنها يف يافع ممرد
 ). ز م ر ج د(  لسان العرب, تاج العروس مادة 

 ).٥٤\٢(, حتفة املحتاج )١٠٦\٨(, املجموع )٣٩٢ ٣(ضة الطالبني , رو)٤٣٨, ٤٣٧\٣(,العزيز )٤٩٢\٢(التتمة  ) ٥(
. حجر الكلس ثم غلبت عىل أخالط الكلس ثم غلبت عىل أخالط تضاف إىل الكلس وتستعمل إلزالة الـشعر: النورة ) ٦(

 ). ن و ر( املصباح املنريمادة 
 )ز ر ن ي خ(ملحيط, مادة حجر له ألوان كثرية إذا مجع من الكلس حلق الشعرالقاموس ا: زرنيخ )٧(
 ).م د ر(لسان العرب مادة . الطني العك الذي ال رمل فيه , والواحد مدرة : قطع طني يابس, وقيل: مدر ) ٨(
 ).٥٤\٢(, حتفة املحتاج ٢٠٤,كنز الراغبني ص)١٠٦\٨(, املجموع )٣٩٢ ٣(, روضة الطالبني )٥٥٦\٣(األم  ) ٩(
 .١٦٦, إرشاد الساري ص)٥٥٩ ٥٥٨\١(, املسالك يف املناسك )٤٠٨\١(, حتفة الفقهاء )٤٢٦\٢(املبسوط  ) ١٠(
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 .)١(سم املأثور لالً اتباعا
 ).يكفي الوضع فال(: قال

ٍ حكايـة وجـه أنـه يكفـي بحـصوله يف )هنايـة اإلمـام ( و)رشح القـايض ابـن كـج (وعن 
 .)٢(املرمى

قـع يف املرمـى مل يعتـد بـه  فواءرمـى يف اهلـو  فلـو,القـصد إىل الرمـيمن والبد مع الرمي 
والفـرق أن , ً فأصاب صيدا حل عـىل أحـد الـوجهنياءإىل اهلو ًرمى سهام لو بخالف ما
 .)٣(ةيشرتط فيها الني الذكاة ال

عنق بعري  ٍبمحمل يف الطريق أو  أوة باألرض خارج اجلمرةة املرمياانصدمت احلص ولو
 ا يف املرمـى بفعلـه مـن غـريبحـصوهل عتـدارتدت فوقعت يف املرمـى ا ثم ,أوثوب إنسان

 .)٤(ةمعاون
 فـدفعها حتـرك البعـري صاحب الثـوب أو حرك صاحب املحمل املحمل فنفضها أو ولو

 .)٥(فوقعت يف املرمى مل يعتد هبا
عتـداد هبـا ثـم تـدحرجت إىل املرمـى ففـي اال عنـق البعـري وقعـت عـىل املحمـل أو ولو 

 وقعـت يف غـري ولـو. )٦()بـهلعل األشـبه املنـع الحـتامل تأثرهـا ( : قال الرافعي,وجهان
): التهــذيب( قــال يف , أوردهتــا الــريح إليــه فوجهــان,املرمــى ثــم تــدحرجت إىل املرمــى

                                                 
 ).٥٥\٢(, حتفة املحتاج )٢٧٧\٢(, مغني املحتاج ٢٠٤كنز الراغبني ص ) ١(
ــة املطلــب  ) ٢( ــراغبني ص)١٠٦\٨(, املجمــوع )٣٢٦\٤(هناي ــز ال ــنجم الوهــاج ٢٠٤,كن ــاج )٥٤٢\٣(, ال ــي املحت ,مغن
 ).٥٥\٢(, حتفة املحتاج )٢٧٧\٢(
 ).٥٥\٢(, حتفة املحتاج )٢٧٧\٢(, مغني املحتاج ٢٠٤,كنز الراغبني ص)١٠٧\٨(املجموع )  ٣(
 ). ١٠٧\٨(, املجموع )٤٣٨\٣(,العزيز)٣٣٧\٤(, البيان )٤٩٩\٢) (التتمة ) (٤(
 ).١٠٨\٨(, املجموع )٥٥٧\٣(األم  ) ٥(
 بتحـرك البعـريأو صـاحب املحمـل, حتفـة جلـواز تأثرهـا: , قـال)٤٣٩\٣(, العزيز )٤٩٩\٢) (التتمة(,)٥٥٧\٣(األم  ) ٦(

 ). ٥٥\٢(املحتاج 
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 .)١( )بفعل غريه فيه ال أصحهام اإلجزاء حلصوهلا(
 .)٢(ع بالرحلالدف جيزئ الرمي عن القوس وال  وال
 فإنـه ى,املرمـ ينـايف هـذا اشـرتاط قـصد  وال,الرمي إىل نية عـىل املـذهب يفتقر ال :فــرع

 .)٣(يقصد النسك  والييقصد الرم
 ). اخلذف أن يرمي بقدر حىصةوالسن(: قال

 .للحديث السابق
ومقــصود , ني األصــبعني الرمــي باحلــىص مــن بــ): باخلــاء والــذال املعجمتــني(واخلــذف

ً طـوال وعرضـا ةدون األنملـ وهـو( : قـال األصـحاب,ًاخلذف أن احلىص يكون صغارا ً
نـه يرميـه عـىل هيئـة اخلـذف فيـضعه عـىل بطـن إ( :وقال الرافعـي. )٤()عىل قدر الباقالء

  // والصحيح أنه,ٌوهذا وجه ضعيف: (قال املصنف, )ةالسباباإلهبام ويرميه برأس 
صـىل اهللا عليـه عـن النبـي  )٦( غفلحلديث عبد اهللا بن م, )٥()هيئة اخلذف غري يرميه عىل

 علــيكم " )صــحيح مــسلم(احلــديث الــذي يف   وأمــا,)٧( يف النهــي عــن اخلــذفوســلم 

                                                 
 ).١٠٨\٨(, املجموع )٤٣٩\٣(, العزيز )٤٩٩\٢(التتمة  ) ١(
 ).٥٥\٢(, حتفة املحتاج )١٠٨\٨(,املجموع )٤٣٩\٣(العزيز  ) ٢(
ملحتـاج , حتفـة ا)٢٧٧\٢(, مغني املحتـاج )٥٤٢\٣(,النجم الوهاج )١٠٨\٨(, املجموع ٢٥٢اإليضاح وحاشيته ص ) ٣(
)٥٥\٢.( 
, رشح )١٩١\٨(,املنهاج رشح صـحيح مـسلم )١٠٦\٨(,املجموع )٤٣٨\٣(, العزيز١٢, الزاهر ص)٥٦٠\٣(األم  ) ٤(

 ).٥٤٣\٣(, النجم الوهاج )١٢٦١\٤(ابن رسالن 
 ).٥٤٣\٣(, النجم الوهاج )٢٨\٨(املنهاج رشح صحيح مسلم ) ١٠٦\٨(,املجموع )٤٣٨\٣(العزيز  ) ٥(
 مغفل بن عبد غنم املزين كان من أصحاب الشجرة سكن املدينة ثم البرصة وكان مـن البكـائني الـذين أنـزل عبد اهللا بن )٦(

, وكان أحد العرشة الذين بعثهم عمر إىل البرصة ليفقهوا النـاس وهـو مـن أول مـن .....)وعىل الذين إذا ماأتوك( اهللا فيهم 
 ). ٣٩٦\٣(هـ أسد الغابة ٦٠: قيلهـ و٥٩تسرت ملا فتحها املسلمون ت  ينةدمأدخل من باب 

, ومـسلم, كتـاب الـصيد والـذبائح, بـاب ٩٧٦ص) ٥٤٧٩(البخاري, كتاب الصيد والذبائح, باب اخلذف والبندقة  ) ٧(
 . ٨٧٢ص) ٥٠٥٢) (٥٠٥٠(إباحة ما يستعان به عىل االصطياد والعدو وكراهة اخلذف 
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 خيذف اإلنـسان بيده كام يشري صىل اهللا عليه وسلم والنبي : خرآ ويف , " اخلذف بحىص
 وليس املراد أن الرمـي يكـون عـىل هيئـة , اخلذففاملراد به اإليضاح والبيان حلىص ,)١(.

 .)٢(اخلذف
 ويــستحب أن يكــون ,)٣(كــره وأجــزأه بــأكرب مــن حــىص اخلــذف أو رمــى بأصــغر ولــو 
 . مجلة من مسائله واستحباب غسلهةتقدم يف مجرة العقب  وقد,)٤( ًاهراط

 ).يف املرمى يشرتط بقاء احلجر وال(: قال
تـردد يف حـصوله فيـه  فلـو, تدحرجه وخروجه بعد الوقوع بعد حصوله فيـه يرض فال  

 .)٥(جزاءعدم اإل ديد اجل,نقلوا فيه قولني
 .)ةًكون الرامي خارجا عن اجلمر وال(: قال
 . )٦(جاز, خرٍوقف يف طرف منها ورمى إىل الطرف اآل فلو

 حتى يرى بياض إبطه, وأن يرمـي بيـده اليمنـى الرمي  أن يرفع الرجل يده عند:ُوالسنة
 وإن كـان ,ينـاهب  فإن كان يـوم النحـر فقـدوأما الوقوف حالة الرمي,. )٧(وال ترفع املرأة

ــالوا ــام التــرشيق فق ــ: أي ــستحب اســتقبال القبل ــه ي  وإطالقهــم يقتــيض أن ذلــك يف  ة,إن
 النبـي صـىل عـن ة إن الصفة الثاني:ولوقيل, ً ومل أعلم يف ذلك مسندا,اجلمرات الثالث 

                                                 
 .٥٣٢ص)١٢٨٢( حتى يرشع يف رمي مجرة العقبة يوم النحرمسلم, كتاب احلج, باب استحباب إدامة احلاج التلبية ) ١(
 ).٢٨\٨(املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ٢(
 ).٢٧٧\٢(, مغني املحتاج )٢٨\٨(,املنهاج رشح صحيح مسلم )٤٩٥\٢(التتمة  ) ٣(
 ). ٤٣٨\٣(,العزيز )٤٩٥\٢) (التتمة(,)٥٥٩\٣(األم  ) ٤(
ــوع  ) ٥( ــراغبني ص)١٠٨\٨(املجم ــنجم ال٢٠٤,كنزال ــاج , ال ــاج )٥٤٣\٣(وه ــي املحت ــاج )٢٧٨\٢(, مغن ــة املحت , حتف
)٥٥\٢.( 
,هنايــة املحتــاج )٢٧٨\٢(, مغنــي املحتــاج )٥٤٣\٣(,الــنجم الوهــاج ٢٠٤,كنزالــراغبني ص)١٠٨\٨(املجمــوع  ) ٦(
 ).٥٥\٢(, حتفة املحتاج )٣١٢\٣(
 أعـون للحـاج عـىل الرمـي وقـال يف وألن ذلـك: ,قال يف البيان)٥٨٣\٣(, الفتح )٣٣٢\٤(, البيان )٧٥٢\٢(احلاوي  ) ٧(

  .ًقال ابن املنذر الأعلم أحدا أنكر رفع اليدين يف الدعاء عند اجلمرة إال ماحكاه ابن القاسم عن مالك: الفتح

  
  
  

  

  

  

  

ال يشرتط بقاء 
احلجر يف املرمى 
وال كون الرامي 

ًخارجا عن 
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 ,يتبع فيها يف بقية األيـام مل يكـن بـه بـأس  يوم النحرةيف رمي مجرة العقب اهللا عليه وسلم 
 ولكـن اتبـاع ,)اإلمـالء( يف  اسـتقبال القبلـة يف الرمـي الـشافعيوممن أطلـق اسـتحباب

 .)١(احلديث أوىل
  )٢(]هـايرمي[ أن ةويف مجـرة العقبـ ,ًاّعلومها علـوين أ والسنة أن يرمي اجلمرتني األوليني 

ًونـص أيـضا عـىل أن مـن رمـى ,  نـص عليـه,بموطن الوادي ومن حيث رماهن أجـزأه
 .)٣(ٍاجلامر من فوقها أومن حتتها أوبحذائها من أي وجه مل يكن عليه يشء

 ,)٤(]هـامن[ فيأتيهـا مـن أسـفل ة يف نفس الطريق اجلـادواجلمرة األوىل: ألصحاباقال  
ثـم عن يمينه ويـستقبل  الكعبـة  عن يساره أقل مما ويصعد إليها ويعلوها حتى يكون ما

ًوالسنة أن يكون نازال يف رمي اليومني األولني وراكبا يف.)٥(يرمي  فريمي , اليوم األخريً
ً كام أنه يرمي يوم النحـر راكبـا ليـصل بركوبـه مـن , ليتصل بركوب الصدر,عقيبه وينفر
ويف , ًتعجل يف النفر الثاين أن يرمي راكبـا  وعىل قياس هذا يستحب إذا, ثم ينزلمزدلفة

 ,)إنه لـيس بـيشء( :وقال املصنف,  الثالثةأن الصحيح ترك الركوب يف األيام) التتمة(
ــال  وهــو,تقــدم مــان الــصواب أو ــصه يف ,كــام ق ــإن ن  وتــرصيح ,)األم( و)اإلمــالء( ف

 .)٨(خالف يف استحباب الركوب فيه)٧( ]الف[أما رمي يوم النحر . )٦( بخالفهاألكثرين
                                                 

 ).٥٥\٢(,حتفة املحتاج )٣٤٩\٤(البيان  ) ١(
 .املثبت: يرتبها, والصواب: يف األصل ) ٢(
أمجعوا عىل أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلهـا عـن يمينـه : , قال)٥٨٢\٣(,فتح الباري )٥٥٧\٣(األم  ) ٣(

 . أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو من وسطهاواالختالف يف األفضل
 ). ١٢٩\٨(, وما أثبته هو الصواب كام يف املجموع )منا(يف األصل  ) ٤(
 ).١٢٩\٨(املجموع  ) ٥(
ـــاع ,)٤٩٨\٢) (التتمـــة(,)٥٥٥\٣(األم  ) ٦( ـــه ص١٠٧اإلقن , روضـــة )٢٢٧\٥(, البحـــر)٧٨١\٢(, احلـــاوي٧٨ التنبي

 ).٥٤٣\٣(, النجم الوهاج )١٣٣ ١٣٢\٨(, املجموع )٣٨٩\٢(الطالبني
 ., والصواب ما أثبته)بال(كذا يف األصل  ) ٧(
 ).٤٩٦\٢(التتمة  ) ٨(

بعض سنن 
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  هكـذا,ًأن يتقدم قلـيال وجيعلهـا يف قفـاهرمى  اجلمرة األوىل   إذاةوالسنة يف األيام الثالث
 فيقـف مـستقبل ,مـن احلـىص تطـاير يناله مـا  يف املوضع الذي ال)األم( يف قاله الشافعي

وأصـل الوقـوف والـدعاء , )١(ةسـورة البقـر قدر ًاهللا تعاىل طويال ويذكر  ويدعوة,القبل
 وإذا, )٢( مـن فعـل ابـن عمـر ةسـورة البقـر  وكونـه قـدراهللا عليه وسلم  النبي صىلعن 

 يـرتك  )٤( ]أنـه[ إال( ):األم( يف  قـال الـشافعي,)٣(مثل ذلك//فعل ةرمى  اجلمرة الثاني
 بحيـث ال ويقـف يف  بطـن الـسيل ,ذلـك يمكنه غـري ٍ ألهنا عىل أكمة ال;يمنيبالوسطى 

 .)٥()يقف فال وهي  مجرة العقبه ة,رمى الثالث إذاو,يناله احلىص 
 ).عن الرمي استناب ومن عجز(: قال

ــ  ٍحــبس أو ٍبمــرض أو إمــا والعجــز,  فكــذلك يف أبعاضــه,ٌ يف احلــج جــائزةة ألن اإلناب
ٍ سواء كان احلبس بحق أو,نحومها ويستحب أن يناول النائب احلىص إن قـدر  .)٦(بغريه ٌ
 ,يرجى زواهلـا قبـل خـروج وقـت الرمـي ٍ بعلة الٍوز اإلنابة لعاجز جتوإنام .)٧(هو ويكرب
املريض رمـي  يؤخر أنه ال( ):اإلمالء( يف  وعبارة الشافعي,الزوال بعده رجاء يرض وال

                                                 
 .٤٠٤ته ص, اإليضاح وحاشي)٢٢٧\٥(, البحر)٧٥٢\٢(, احلاوي٧٨,التنبيه ص)٥٥٧\٣(األم  ) ١(
, عمــدة )٥٨٢\٣(, الفــتح )١٧٥١(ُالبخــاري, كتــاب احلــج, بــاب إذا رمــى اجلمــرتني يقــوم مــستقبل القبلــة ويــسهل  ) ٢(

, وكونــه بقــدر ســورة البقــرة عنــد البيهقــي, كتــاب احلــج, بــاب الرجــوع إىل منــى أيــام التــرشيق والرمــي )٢٦٣\٨(القــاري
ا يف مقدار ما يقف عند اجلمرة األوىل فكان ابن مسعود يقف عندها واختلفو: , قال يف عمدة القاري)٢٤٣\٥) (٩٦٦٧(هبا

كان ابـن عمـر : كان يقف عندها قدر سورة البقرة عند اجلمرتني وعن أيب جملز: قدر قراءة سورة البقرة مرتني وعن ابن عمر
كان ابن عبـاس يقـف بقـدر كان ابن عمر يشرب ظله ثالثة أشبار ثم يرمي وقام عند اجلمرتني قدر قراءة سورة يوسف و: قال

 .قراءة سورة من املئني والتوقيف يف ذلك عند العلامء
 ).٧٥٢\٢(احلاوي ) ٣(
 .زيادة من األم, وليست يف األصل ) ٤(
 ). ٧٥٢\٢(, احلاوي)٥٥٧\٣(األم  ) ٥(
, هنايـة )٢٧٨\٢(, مغني املحتاج )٥٤٤\٣(,النجم الوهاج )١٣٤\٨(,املجموع )٤٣٩\٣(,العزيز )٥١٠\٢) (التتمة ) (٦(

 ).٣١٤ \٣(املحتاج 
 ).٣١٤ \٣(, هناية املحتاج )٢٧٨\٢(, مغني املحتاج )٤٤٠, ٤٣٩\٣(,العزيز )٥١٠\٢(التتمة  ) ٧(
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 كـان ال  طمع بالصحة أومل يطمع هبـا إذا,من يرمي عنه ٍيوم إىل أن تغيب الشمس ويأمر
عىل القول باملنسوب إىل ًفيحتمل أن يكون ذلك تفريعا . )١(نصه هذا, )عىل الرمي يقدر

يف الـصحة يف يتـدارك وطمـع : أن رمي كل يوم يفوت بانقضائه, أمـا إذا قلنـا) اإلمالء(
. )٢(إىل أن يرمـي يف بقيـة األيـام يستنيب ويؤخر هبذا العذر  إنه ال: فقد يقال,بقية األيام

خـالف وقـع عـن نفـسه  فلـو, يه عن نفـسهرم بعد يصح يف النائب عن املستنيب إال وال
 ألن الرمي أخف من أصل ;عن املستنيب الذي نواه:  وقيل,عىل الصحيح كأصل احلج

  ولـو.)٣()احلـاوي( وهـذان الوجهـان يف ,ٍيقع عن واحد مـنهام  ال: وقيل,احلج وأركانه
 .)٤(ًاستناب حالال جاز

 قـال يف  لكـن الـشافعي,رمي عنهأغمي عليه ومل يأذن لغريه يف الرمي عنه مل جيزئ ال ولو
أيـام التـرشيق أحببـت ملـن معـه أن  خـرآمل يفق حتى تغيب الشمس مـن  إذا( ):اإلمالء(

ٍيف حـال يـصح  ِوإن أذن قبـل اإلغـامء.)٥() ً وعىل املغمى عليـه أن هيريـق دمـا,يرمي عنه
 ألن ة;يمنـع اإلغـامء مـن دوام هـذه النيابـ  وال,الرمي عنه عىل الـصحيح النيابة فيه جاز
 وللنائـب أن يرمـي عنـه يف ,مضادة واإلغامء زيادة يف العجز فال,  العجزةعلة هذه النياب
 .)٦(حال اإلغامء

                                                 
 ).٣١٤ \٣(, هناية املحتاج )٤٤٠\٣(, العزيز )٢٢٧\٥(, البحر)٦٦٩\٢(الوسيط  ) ١(
 ).١٣٥\٨املجموع  ) ٢(
 ).٣١٤\٣(, هناية املحتاج ٢٠٤, كنز الراغبني ص)٤٣٩\٣(, العزيز )٢٢٧\٥(, البحر)٧٨٢\٢(احلاوي ) ٣(
ًوينبغــي أن يــستنيب حــالال أو مــن قــد رمــى عــن نفــسه, الــنجم الوهــاج : قــال أصــحابنا: , وقــال)١٣٥\٨املجمــوع  ) ٤(
)٥٤٤\٣ .( 
 ).١٣٥\٨(, املجموع )٤٤٠\٣(, العزيز )٢٢٨\٥(, البحر)٧٨١\٢(احلاوي )٥(
 ). ١٣٥\٨(, املجموع )٤٤٠\٣(, العزيز )٦٦٩\٢(الوسيط  ) ٦(
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واملجنـون يف مجيـع ذلـك . )١(ًالرمي عنه قطعـا أذن يف حال اإلغامء مل يصح إذنه وال ولو
 .)٢(وغريه رصح به املتويل ,كاملغمى عليه

 ذكـره ,ينعـزل نائبـه مـات ال  ثـم أغمـي عليـه أو,استناب املعضوب يف أصل احلـج ولو
ًكان إذنا جمردا يف املوت إذاعده اإلمام بتس وا,العراقيون  فإهنا تبقـى ,ٍكان بإجارة إذا  أما,ً

 .)٣(تنقطع باملوت وال
 فاملـذهب أنـه لـيس عليـه إعـادة ,ٍاملـستنيب والوقـت بـاق رمى النائب ثم زال عذر وإذا

حـج  إنه عـىل القـولني فـيام إذا( : وغريمهاوالبغويوقال الفوراين , الرمي لكن يستحب
الذي يدركه املـستنيب بعـد زوال عـذره فيلزمـه  الرمي  أما,) نفسه ثم برأ عناملعضوب

  .)٤(فعله بال خالف
 
 

 ).دم وال, ترك رمي يوم تداركه يف باقي األيام عىل األظهر وإذا(: قال
ًومن نيس رمي مجرة من اجلامر هنـارا رماهـا لـيال وال( ):األم( رمحه اهللا يف قال الشافعي  ً ٍ 

ٌ وسـواء ,أيـام  منـى خـر آحتى يرميها يف  نيس رمي اجلامر وكذلك لو( :قال, )فدية عليه
ــ رمــى ذلــك يف أيــام الرمــي فــاليشء  رمــى الــثالث إذا وأ ,نــسيه  إذاةرمــى مجــرة العقب

الغـد  نيس رمي اجلـامر حتـى تغيـب الـشمس أو//ومن(): اإلمالء(وقال يف , )٥()عليه
حتـى تغيـب الـشمس  فإن مل يذكر, كفارة عليه زيادة وال واليف أيام  منى  رمى متى ذكر

                                                 
; ألن ......اتفق األصـحاب عليـه: , وقال)١٣٥\٨(, املجموع )٢٢٨\٥(,البحر)٥١٠\٢(, التتمة )٧٨١\٢(احلاوي ) ١(

 . إذنه مل يصح ; ألن إذنه ساقط يف كل يشء
 ).٣١٤ \٣(, هناية املحتاج )١٣٥\٨(,املجموع )٧٨\١(التتمة  ) ٢(
 ).٣١٤ \٣(,هناية املحتاج )١٣٥\٨(, املجموع )٢٢٨\٥(,البحر)٣٢٧\٤(هنايةاملطلب  ) ٣(
 ). ٣١٥ ,٣١٤ \٣(, هناية املحتاج )٥٤٤\٣(,النجم الوهاج )١٣٦\٨(, املجموع )٤٤٠\٣(,العزيز )٥١١\٢(التتمة  ) ٤(
 ).٥٥٨\٣(األم  ) ٥(

من ترك 
رمي يوم 

تداركه يف 
 باقي األيام

 
 ب//١٢٦

بعض 
مسائل 
 الرمي 



  
٤٤٢ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

فرجع فرمى قبل مغيب الشمس  ينفر ما بعد وإن ذكر, ًأيام الترشيق أهراق دما خرآمن 
 .)١()ًوإن مل يفعل أهراق دما, فدية فال

ٍمتـى ذكـر مـن ليـل  رماهـا,  حتى غابت الشمس من يـوم النحـرة ومن مل يرم مجرة العقب
 .)٢(وهي كغريها من اجلامر, أوهنار

 أن يكــون رميهــا حمــدود األول :أحــدمها :واحــد مــن قــولني ولــيس جيــوز يف اجلــامر إال
هيريـق   والرمـى  أو,ًغربت أهـراق دمـا فإذا, ٍوتكون كل مجرة منها يف يومها دون ليلتها

 .ًدما
تفـوت منهـا   فـال,خـر أيـام التـرشيقآخـر  واآل,ًأن يكون حدها األول معروفا :والثاين 

ٌواحدة فوتا جيب به عىل صاحبه دم حتى تنقيض أيام الترشيق ً  هذا نصه يف , وهبذا نقول,ً
 .)٣()اإلمالء(

 خرأيـام التـرشيق يفـوت الرمـي فـالآ وأمجع األصحاب عـىل أن بغـروب الـشمس مـن 
 ,ٌع للوقوف فكأنام للوقوف وقت يفـوت بفواتـهبات ألنه ;ًقضاء ًيفعل بعد ذلك أداء وال

 .)٤(خالف أن رمي الثالث يفوت بغروب شمسه  ال: فلذلك قالوا,كذلك الرمي
 أنـه يرمـي إىل آخـر أيـام التـرشيق :أصحها: الرمي اليومني األولني ففيه أربعة أقو وأما

ٌقــضاء وعليــه دم:  والثالــث,دم عليــه ًقــضاء وال :والثــاين, دم عليــه ًأداء وال كــام جتــب , ً
 ,يرمـي بعـد انقـضاء يومـه ال :والرابـع, ٍقضاء رمضان إىل رمضان آخر الكفارة إذا أخر

 ةوالثالثـة األخـري, )الءاإلمـ(حكينـاه عـن  ٌ مأخوذة ممـاة هذه األقوال األربع,وعليه دم
 ومذهبـه يف ,)اإلمـالء(القـول املنـسوب إىل   وهو,ًيتدارك أداء  يف القول بأنه الةمشرتك

                                                 
 ).٧٥٧\٢(احلاوي  ) ١(
 ).٤٢٨\٣(العزيز  ) ٢(
 ).٣٥٢\٤(, البيان )٧٥٧\٢(احلاوي  ) ٣(
 ).٦٦٩\٢(يط الوس ) ٤(
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ويف ترتيـب , ٌ األول مـشرتكة يف التـداركةوالثالثـ,  بخالفـه)اإلمالء(القديم واجلديد و
وغريه من العراقيني أنه إن قلنا الرمي عبارة املحاميل  :مهااحدإ عبارتان ةاألقوال األربع

يف اليوم الثـاين والثالـث أجـزأه وكـان أداء, ذلك   فإذا أتى به بعد,يفوت بفوات يومه ال
 . )١(ًمل يكن أداءيفوت بفوت يومه, فإذا أتى به بعد ذلك : وال يلزمه دم, وإن قلنا

ًيرمـي ويكـون قـضاء  : أحدها,)اإلمالء(يف  لذي يفعله فيه ثالثة أقوال نص عليها اماو
الصحيح أنه يلزمـه  وهو :والثالث, ًيرمي ويكون قضاء وعليه دم: والثاين, دم عليه وال

ن إ : وقـوهلام,ًأيضا من اخلراسانيني وهكذا قاله القايض حسني ,يرمي الدم فحسب وال
ًوالـصحيح مطلقـا مـن جهـة ,  عـىل هـذا القـول: أي,لزوم الدم فحسب وهو الصحيح

كالمـه يف  نـص عليـه يف آخـر ً ويفعـل يف الثـاين والثالـث أداء كـام,يفـوت املذهب أنه ال
ووقـع يف , )٢()إنـه األظهـر: (وقـال الرافعـي, الذي صححه األكثـرون  وهو,)اإلمالء(
ٌ وهـذا النقـل غلـط ,)٣() صـححا خالفـهمـام واإلأن الرافعـي( : البن الرفعـة)الكفاية(

 ;ًبالقول الذي اختاره أنـه يكـون قـضاء )اإلمالء( //جيوزأن يكون مراده يف  وال,عنهام
 فثبت أن ,كالمهحتامالت التي قدمها عىل القول املتقدم يف ٍألنه حينئذ يتحد مع أحد اال

 وهـي أقـرب إىل ة,والعبـارة الثانيـ, أيـام التـرشيق خـرآًتفعل أداء إىل  مراده ومذهبه أهنا
وإن , وجب الدم,  ال:إن قلنا قوالن, ترتيب كثري من اخلراسانيني أنه هل يتدارك أوال?

ًفهل هو أداء أو قضاء? قوالن ,األصح  وهو, نعم:قلنا  فـالًإن قلنا أداء, وهو األصـح : ً
وكالم , أطلق اخلالف يف الدمالرافعي, وفهل جيب معه دم? قوالن, ً قضاء:ن قلنا وإدم

قـول للقـول املنواسـتدل املـاوردي , العراقيني يبني أنه خمصوص بقول القضاء كـام بينـاه
ًكان مجيعهـا وقتـا لرمـي األيـام كلهـا   فلو,مؤقت بأن الرمي يف أيام  منى ):اإلمالء(عن 

                                                 
 ).٤٤٢\٣(, العزيز )٣٥٣\٤(,البيان )٧٥٨, ٧٥٧\٢(,احلاوي )٣٢٩\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).٤٤١\٣(العزيز  ) ٢(
 ).إن الغزايل واإلمام صححا خالفه: ( , وعبارته )٥٤٥\٣(النجم الوهاج  ) ٣(

 ب//١٢٧
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ً وملـا مل يكـن اليـوم األول وقتـا لرمـي ,له يف اليوم األول أن يرمي عـن مجيـع األيـام جلاز
ًمجيعها إمجاعا مل يكن اليوم األخري وقتا لرمي مجيعهـا واسـتدل ملقابلـه بأنـه ملـا , ً حجاجـاً

 ,ًاألضاحي وجب أن يكون مجيعها وقتـا لرمـي اجلـامر ًكان مجيع أيام الترشيق وقتا لنحر
ومن الدليل عىل جواز التدارك أن النبي , بعد ستداللني كالم سنذكره فيامويف هذين اال

ٍصـاحلة   غـريكانـت بقيـة األيـام  فلـو,)١(أرخص للرعاء كـام سـبق صىل اهللا عليه وسلم 
 وإذا ,يف الوقـوف واملبيـت بمزدلفـة  كـام,وغـريه للرمي مل يفرتق احلال فيام بـني املعـذور
ٌالقــضاء لــيس لــه وقــت )٢(]و[ٌ ألهنــا وقــت حمــدود ;ًثبــت جــواز فعلــه فيهــا فيكــون أداء

  فهذا,يصح يف غريه كسائر أنواع القضاء  ال,ٌحمدود
 

 .)٤( ]ه عامله سنذكرها يف التفريعاوور[, )٣( عمدة تقرير املذهب
رصح بــه  ًأوســهوا عــىل مــا ًذكرنــاه بــني أن يكــون التــأخري عمــدا فــرق يف مجيــع مــا  وال

اليــوم األول إىل  أن يــؤخرفــرق بــني  وال, هــذا كلــه يف رمــي أيــام التــرشيق, األصــحاب
 أنـه : أصـحهام,ففيـه طريقـان رمـي يـوم النحـر  أمـا,األول والثاين إىل الثالـث  أو,الثاين
القطـع بعـدم  : والثاين,ٌ رصيح فيهتقدم من كالم الشافعي  وما,املنصوص وهو, كذلك
ً للمغايرة بني الزمنني قدرا ووقتا;التدارك  ةيؤيد ذلك بأنـه مل يـرد الرخـص  وقد,ًحكام و ً
أن وقـت من االستدالل, وعىل هـذه الطريقـة يـصح مـا سـبق سبق  يتأتى فيه ما فيه وال

 والقـول ,عـىل األصـح  أمـاة, يمتـد تلـك الليلـ:وقيـل,  إىل يـوم النحـرةرمي مجرة العقب

                                                 
 .سبق خترجيه ) ١(
 .زيادة عن النسخة املخطوطة والسياق يقتضيها ) و(حرف ) ٣(
 ). ١٣١\٨(, املجموع )٤٤١\٣(, العزيز )٦٧٠ ٦٦٩\٢(, الوسيط )٧٥٨, ٧٥٧(احلاوي  ) ٣(
 .هذه العبارة غري واضحة  ) ٤(
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 .)١( أيام الترشيقفيمتد إىل انقضاء داءباأل
 ألن سـياق ; مـن أيـام التـرشيق: أي,)إذا ترك رمي يوم(: ت هذا فقول املصنففر ع إذا

 . ومل يتعرض لرمي يوم النحر,كالمه يقتيض ذلك
 ).تداركه يف باقي األيام( :وقوله 

 .بعد الزوال خيتص بام يؤخذ منه أنه ال قد
 ).عىل األظهر(: وقوله 
ًتدارك وليس فيه تعرض لكونه أداء أوقضاءٌإشارة إىل اخلالف يف ال  ً)٢(. 
 ).دم وال(: وقوله 
  .)٣( وبالقضاء عىل األصح,ً عىل القول باألداء قطعا,كذلك  وهو, مع التدارك:أي 

 :وذلك برسم مسائل: عـالتفري
إن قلنا باألداء فجملة أيام  منى ( : وغريمها من األصحابوالرافعي قال اإلمام : األوىل

ختيـار كأوقـات اال به وقت اختيـار املأمور  وكل يوم للقدر,//يف حكم الوقت الواحد
 وأمـا, ًبأن من جعله أداء زعم أن مجيـع األيـام وقـت عن هذاالغزايل  وعرب, )للصلوات

 عــىل األيــام ة املعينــروإن قلنــا بالقــضاء فتوزيــع األقــداب, التوزيــع عــىل األيــام مــستح
 .فيام بعد الكالم يظهر هذا  وأثر,)٤(قمستح

رمـي اليـومني  ريتـأخ ألة األوىل رصيح يف أنه جيـوزأن هذا املذكور يف املس :ةاملسألة الثاني
سـبق  ويوافقـه مـا, بغري عـذر كان أو ً فريمي الثالثة مجلة بعذر,إىل الثالث عىل الصحيح

 واســتدالله بالقيــاس عــىل ,ســبق مــن كــالم املــاوردي  ومــاء, يف الرعــاعــن ابــن داود 
                                                 

 ).١٣١\٨(, املجموع )٣٨٨\٢(روضة الطالبني  ) ١(
 ).٥٦\٢(, حتفة املحتاج )٥٤٥\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 ).٣١٥\٣(, هناية املحتاج )٢٧٩\٢(اج , مغني املحت)٥٤٥\٣(, النجم الوهاج ٤٠٧اإليضاح وحاشيته ص )٣(
 ).١٣١\٨(, املجموع )٢٨٥\١(, فتاوى السبكي )٤٤١\٣(, العزيز )٦٧٠\٢(,الوسيط )٣٣٠\٤(هناية املطلب  ) ٤(

  

 
 ب//١٢٧

 

ألداء أحكام ا
 والقضاء يف الرمي
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 .األضاحي
 .)١(منه  ثم تلقوا جواز التأخري,األداءا واعلم أن هؤالء قررو 
الوقــت املــرضوب هــو  لكــن هــل ,)٢(ٌاســم للفعــل يف الوقــت :االصــطالح يف واألداء 

ٌيف ذلك راجع إىل  ًاز مستغرقا بجميعه واألمر فقط? وإن مل يكن اجلوةللصح أو للجواز
 ٌعذرخمالف  وتأخري الرمي بغري,وجه له  منه الة وتلقي األحكام الرشعي,)٣(صطالحاال

ًفـاألوىل أن يقـال أوال إن , )٤( " خـذوا عنـي مناسـككم " صىل اهللا عليـه وسـلم لقوله 
 .)٥(ربعذ ٍالتأخريغريجائز إال

  :الثة أقسامعىل ثواملؤخر 
 وهــل ,ًوالتــدارك يف حقهــم جــائزان قطعــا  فالتــأخرية,أربــاب الرخــص :القــسم األول 

ّصـل إذا هان اللذان يف الظهـرًقضاء? يشبه أن يأيت فيه الوج ًالتدارك يف حقهم أداء أو يت ُ
 .)٦(أداء  واألصح أهنا,)الوسيط( وفيها وجهان يف ,ًمجعا يف وقت العرص
 وإن كـان ,ًيف حقه مل يكن مأذونا فيه  فهذا التأخري,نسيان ٍلنوم أو من أخر :القسم الثاين

ًالقـسم قـوي قياسـا عـىل أربـاب الرخـص  فالقول بجواز التدارك يف هـذا,إثم عليه ال  ة,ٌ
 وإن كـان ,ً فيكون قضاءة يمكن أن يقال إنه كالصالة املنسيل,ًقضاء حمتم ًوكونه أداء أو
 ويمكـن ,ً وقضاء الصالة يصح فعله مطلقا,أيام  منى  يصح فعله يف غري هذا القضاء ال

ً ألن له وقتا حمدودا ال; إنه أداء:أن يقال فإذا أوقعه , ريه بخالف الصالةيصح فعله يف غ ً
                                                 

  .١٦٧, وكالم املاوردي وابن داود سبق , شفاء الغليل ل)٢٨٥\١(فتاوى السبكي  ) ١(
هو إيقاع الواجـب يف :  التعريف غري مانع وأن الصحيح أن األداءوبني أن هذا) ٦٦(, الفرق)١٠٩, ١٠٨\٢(الفروق  ) ٢(

 . ١٦٧ًوقته املحدود له رشعا ألجل مصلحة اشتمل عليها الوقت باألمراألول, شفاء الغليل ل
 ).١٣٣\١(سلم املتعلم املحتاج . هو اتفاق طائفة خمصوصة عىل أمر خمصوص بينهم : االصطالح  ) ٣(
 سبق خترجيه ص  ) ٤(
 ., نقله عن السبكي١٦٧فاء الغليل لش ) ٥(
 .١٦٧, شفاء الغليل ل)٦٦٩\٢(الوسيط  ) ٦(
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 .)١(ً وإن كان الجيوز تأخريه إليه عمدا,فيه كان أداء
 ألنـه لـيس يف ; فالقول باجلواز هنا بعيد,عذر ًمن أخر الرمي عامدا بغري :القسم الثالـث

يلــزم مــن   ألنــه ال;ٌ والقــول بعــدم التــدارك هنــا قــوي, فيــهةوردت الرخــص معنــى مــا
 ,واألصــحاب رصحــوا بالتــدارك فيــه ,وعيته لغــريهمــرشوعية الوقــت للمعــذور مــرش

 وإن مل يثبت احتمل القول بعـدم , باألداءهاجته وصف التأخري حيث ثبت جوازة وباجلمل
ً وقتــا مــرضوبا ةًيكــون هــذا نوعــا مــن األدلــ  أو,بــاألداء أو بالقــضاء ًالتــدارك رأســا أو ً

 .)٢(االصطالحٌ واملشاحة يف ذلك راجعة إىل ,لصحته دون جوازه ووجوبه
 
 
 

 أنه رمي يوم النحر فقد تقدم أن املذهب  أما,هذا كله يف رمي أيام الترشيق  
 ملا ,ابن داود   بل قالبه,جواز تأخريه فلم أرمن رصح  أما, ًكغريه يف كونه يتدارك أداء

; يؤخر ال إن يف رمي يوم النحر( : قال,ذكر أن الرعاء يؤخرون اليومني إىل الثالث
, دليل  فإنه ليس عىل جواز تأخريها,قاله  واألقرب ما,)٣() التحلل من أعامل//ألنه

ًأداء  ًيمنع القول بجواز التدارك قضاء أو  وال,سبق من الطريقني تداركها ما ويف جواز
 .قدمناه  كامةمع القول باملعصي

ٍ يف جواز تقديم رمـي يـوم ٍ إىل يـوم:ة الثالثةاملسأل  إذا جـاز أن :إن قلنـا( :قـال الفـوراين , ٍ
ٍ ألن هذه األيام كيوم واحد;ٍألمس ٍأن يرمي يف غد ٍيرمي يف يوم لغد كام جيوز  وإن قلنـا ,ٍ

                                                 
 .١٦٨, ل١٦٧شفاء الغليل ل ) ١(
 .١٦٨شفاء الغليل ل ) ٢(
 .١٦٨شفاء الغليل ل ) ٣(

 أ//١٢٨
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الـرشح الـصغري ( يف  وتـبعهم الرافعـي,)٢(ةعن األئم هذاونقل اإلمام , )١()ًقضاء مل جيز
ه متـسع قتـ و:لكـن جيـوز أن يقـال( :ثم قالنقل اإلمام   فإنه ذكر,)الكبري(يف  وأما, )٣()

الـرشح ( يف  هذا الذي قالـه الرافعـي,)٤()جيوز التقديم  فال,دون األول خرمن جهة اآل
جيـوز تعجيلـه  الـصحيح أنـه ال( :إىل نقلـه فقـال وسبقه الروياين ,الصحيح  هو)الكبري 

ًقـــوال واحـــدا ـــه الـــصواب: ( وقـــال املـــصنف,)٥()ً ـــه قطـــع اجلمهـــور,إن  ًرصحيـــا  وب
 .)٦()ًومفهوما
يرميهــا حتــى تــزول   ال: الــذي حكينــاه مــع قولــهمقتــىض كــالم الــشافعي  وهــو: قلــت

 وقال يف ,)٧()البويطي(نصه يف  هذا, كلها بعد يوم النحرٍالشمس يف يشء من أيام  منى 
 )٩( ]ههــذ[ فعــىل ,)٨()قبــل الــزوال أعــادٍمــن رمــى يف يشء مــن أيــام  منــى ): (اإلمــالء(

ٍ يدخل رمي كل يوم من أيام الترشيق بزوال شمس ذلك اليوم :أن يقالة  املحررةالعبار
مـن التـشبيه سـبق عـن املـاوردي  مـا وأما, أيام الترشيق عىل الصحيح وينقيض بانقضاء

ألول إىل يـوم التقديم عن زوال اليوم األول وعـن اليـوم ا  فإنه توهم جواز,باألضاحي
 .ًأظن أحدا قال به وال, النحر

ً فيحمل أن يكون متـواردا مـع ,)١٠(ًإمجاعا ً إن اليوم األول ليس وقتا جلميعها:قوله ماأو
                                                 

 ).٢٨٥\١(فتاوى السبكي ) ١(
 ).٢٨٥\١(,فتاوى السبكي)٣٢٣\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 ).٢٨٦\١(فتاوى السبكي ) ٣(
 ).١٣١\٨(, املجموع )٤٤١\٣(ز العزي ) ٤(
 ).٢٨٦\١(,فتاوى السبكي)٢١٩\٥(البحر  ) ٥(
 ).١٣١\٨(املجموع  ) ٦(
 .٢٣٦, كفاية املحتاج ص)٢٨٦\١(,فتاوى السبكي٢٣٦اإليضاح وحاشيته ص ) ٧(
 ).٢٨٦\١(فتاوى السبكي ) ٨(
 .هذا, والصواب املثبت: يف األصل ) ٩(
 ).٢٨٦\١(فتاوى السبكي ) ١٠(



  
٤٤٩ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

عد ُوحيتمل عىل ب, خرفيام قاله اآل ًقادحا ويكون قول أحدمها ة,ٍيف مسألة واحدالفوراين 
ويتمـسك يف جـوازه بقولـه يف حـديث يف تقـديم يـوم واحـد,  مسألة الفـوراين :أن يقال
 ثـم يرمـون يـوم ,ليـومنيمـن بعـد الغـد  م يرمـون الغـد أو,ثيرمون يوم النحـر( :الرعاء
ً حيتمل أن يكون متعلقا بقوله من بعد الغـد فيكـون تـأخريا)ليومني(: فإن قوله, )النفر ً, 

ٍوحيتمل نقله بالغـد فيكـون تقـديام ليـوم واحـد اإلمجـاع تقـديم  ويكـون نقـل املـاوردي ,ً
 .يومني 

 قـال ,فاتـه يف اليـوم األول اين قبل الزوال أن يرمـي مـاهل له يف اليوم الث :ةاملسألة الرابع
ــام  ــان( :اإلم ــضاء فوجه ــا ق ــضاء; اجلــواز :أحــدمها, ًإن قلن ــه عــىل  ال ألن الق وقــت ل
املنـع بـأن القـضاء  :والثاين, )٢( ترجيحه )الوسيط(يف ومقتىض إيراد الغزايل , )١(التعيني

 فكـان ,ًأداء ً قـضاء واليقبـل الـزوال مل يـرشع فيـه رمـ  ومـا,قد يتأقـت بعـض التأقيـت
 وجـزم ,)ذا أصح هإن( ):الرشح الصغري ( يف وقال الرافعي,  إىل الصومةكالليل بالنسب

الـرشح الـصغري ( يف والرافعيقال اإلمام , ًتفريعا عىل هذا القول) الرشح الكبري (به يف 
 ًوالوجهــان جاريــان يف تــدارك الرمــي لــيال إذا جرينــا عــىل األصــح يف أن الوقــت ال): (

, )ن األصـح يف الليـل اجلـوازإ): ( الـرشح الكبـري( يف  وقال الرافعـي,)ةيمتد تلك الليل
وجـزم يف املنـع قبـل الـزوال, //) الـرشح الـصغري (ٌخمـالف ملقتـىض تـصحيحه يف  وهو

رشح الـ( يف فعبارة الرافعـي ً أداء: وإن قلنا,ًقضاء: قلنا  هذا كله إذا, به)الرشح الكبري (
 وكأنه يريد تقـديم الرمـي يـوم , أنه جيوز تقديم الرمي يوم التدارك عىل الزوال):الكبري 
 وعبــارة ,)الليــل اخلــالفوففــيام قبــل الــزوال ): (الــرشح الــصغري ( وقــال يف ,التــدارك

يف وجـزم بـه الغـزايل , )والوجـه القطـع بـاملنع(  :قال,  عىل بعدأنه جيري اخلالفاإلمام 

                                                 
 ).٥٤٥\٣(, النجم الوهاج )٣٢٤\٤(املطلب هناية  ) ١(
 ).٦٧٠\٢(, الوسيط )٣٢٤\٤(هناية املطلب  ) ٢(
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 والـذي ,ً خمالفـةحكينـاه مـن نـصوص الـشافعي  ولكن ما,ً تفريعا عىل األداء)الوسيط(
ً قضاء أم أداء:ا سواء قلن,قبل الزوال ويف الليل يرتجح من جهة املذهب أنه جيوز  وأمـا, ً

قالـه   كـام,بعـد الـزوال  التقييـد بـام,من جهة الدليل فالذي يرتجح يف رمي أيام الترشيق
الــذي قــدمناه شــاهد يف ابــن عمــر  وأثــر, عــدم التقييــد يف رمــي يــوم النحــر, والغــزايل 
 .)١(دليل خيالفه  وال,نيالطريق

 ,هل جيب الرتتيـب بـني الرمـي املـرتوك ورمـي يـوم التـدارك? قـوالن :ةاخلامس املسألة 
  وأثـر,)اإلمـالء(و )البويطي(الذي رأيته يف   وهو,)٢( نعم كالرتتيب يف املكان:أظهرمها

 ً عىل أن التـدارك أداء أوةمئمبنيان عند األ ومها(  :قال الرافعي, يدل له السابقابن عمر 
ل جيـب  فه,وجب الرتتيبنفإن مل : (قال, )فال ً أداء وجب الرتتيب وإال: إن قلنا,ًقضاء

 .)٣() وجهان?كالرعاء عىل أهل العذر
ًقـضاء جاريـا يف الرعـاء ًوهذا يقتيض أن يكون اخلالف يف كونـه أدء أو: قلت   ويكـون ,ً

 يف غري  بالقضاء:وإن قلنا, إن قلنا باألداء يف غري الرعاء ففي الرعاء أوىل ناإقلنا  املراد ما
  لألداء حيث قلنا به وجـب وإالٌ ووجوب الرتتيب تابع,)٤( ففي الرعاء وجهان,الرعاء
 الـوجهني يف وجـوب الرتتيـب عـىل الرعـاء بـأن مـن فاتتـه الظهــرونظـر املتـويل , )٥(فـال

 األصــح يف : قلــت,أخرهــا للجمــع فوجهــان  ولــو,اليلزمــه ترتيــب بينهــا وبــني العــرص
ً, واألصح أهنا أداء, فالرتتيب يف الصالة ليس تابعا لـألداء, جيب الرتتيب ه الالصالة أن ً

بالقـضاء هنـا مـع اخلـالف يف وجـوب : وهو هنا تابع فاختلف املأخـذان, نعـم, إن قيـل
                                                 

, فتـــــاوى ٤٠٦,اإليـــــضاح وحاشـــــيته ص)٤٤١\٣(,العزيـــــز )٦٧٠\٢(, الوســـــيط )٣٢٤\٤(هنايـــــة املطلـــــب  ) ١(
 .٢٢٨, كفاية املحتاج ص)٥٤٥\٣(, النجم الوهاج ) ٢٨٦\١(السبكي

 .١٦٨لغليل ل, شفاء ا)٢٨٦\١(فتاوى السبكي ) ٢(
 .١٦٨, شفاء الغليل ل)٤٤١\٣(العزيز  ) ٣(
 ).٢٨٦\١(فتاوى السبكي ) ٤(
 ).٢٨٦\١(فتاوى السبكي ) ٥(
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وجـوب الرتتيـب هـل هـو : بمثله يف الصالة صـح التنظـري, فـإن قلـت: الرتتيب, وقيل
 يـوم النحـر, حتـى إذا مل يـرم  رمي مجرة العقبـةيفوٌخمتص برمي أيام الترشيق أو عام فيه 

 .)١( بينه وبني رمي الترشيقبتدراكه جيب الرتتيب: يوم النحر, وقلنا
ــه: قلــت  ــوهم العمــوم,مل أرمــن رصح ب ــشافعي, وإطــالق األصــحاب ي  يف  ولكــن ال
 ةنيس مجـرة العقبـ ولو (: قال,نسيه إذا مع نصه عىل الرتتيب يف رمي أيام  منى )ءاإلمال(

  وال,عنه رميهاأ اليوم الثالث قبل مغيب الشمس أجز رميه بيومني أو بعد إال مل يذكرها
عـن  كلها عن اليوم قبل أن يرمـي إليهـارمى إىل  اجلمرات  فلو, )٢( )مىض إعادة عليه ملا

, ه ويقـع عـن القـضاءئـ جيز: أصـحهام,فوجهان  وإال,وجب الرتتيبنإن مل  سه أجزأهأم
 رصف الرمـي إىل غـري  لـو: فقـال,اإلمـام  وزاد: (قال الرافعي , ًه أصالئجيز ال :والثاين

 ففــي انــرصافه عــن النــسك اخلــالف ةٍدابــة يف اجلمــر  إىل شــخص أوىالنــسك بــأن رمــ
 ,قـصده إن انـرصف  أمسه ولغـا عن//فإن مل ينرصف وقع, يف رصف الطواف املذكور

  وذكر,) الرشح ( هكذا هو يف ,أجزأه عن يومه  وإال,ًه أصالئالرتتيب مل جيز فإن رشطنا
 .)٣(اإلمـام  زادو بـدون قـول الرافعـي  هكـذا,)رشح املهذب( و) ةالروض(املصنف يف 

يمكــن القــول  مــي عــن النــسك الرانــرصف ال استــشكلت ذلــك مــن جهــة أنــه إذا وقــد
فوجدتـه ذكـر اخلـالف يف جزائه العن يومه والعن يوم أمسه فراجعـت كـالم اإلمـام إب

ينـرصف فلـو رمـى عـىل قـصد يومـه وقـع عـن  إن قلنـا ال  أمـا. ثم فرع عليـهاالنرصاف
 , عن يومهأ فإن مل نوجب الرتتيب أجز, يومهةيفظنوى و  فإذا, ينرصف: وإن قلنا,أمسه

ٌ مقدمــة ةٌ وهــذا الكـالم نــاطق بـأن مــسألة الرمـي إىل الدابــ,ًوإن أوجبنـاه مل جيزيــه أصـال
                                                 

 ).٢٨٦\١(, فتاوى السبكي )٥٤\٢(التتمة  ) ١(
 ).٢٨٦\١(فتاوى السبكي ) ٢(
ـــــب  ) ٣( ـــــة املطل ـــــز )٣٢٥\٤(هناي ـــــالبني )٤٤١\٣(, العزي ـــــوع )٣٨٨\٢(,روضـــــة الط ـــــاو)١٣١\٨(,املجم ى , فت

 ).٢٨٦\١(السبكي
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 أن قصد الرمي عن اليوم رصف له عن رمي أمـس فعرفـت  هبا ليتبنيةألة املقصودللمس
رمـى اجلمـرات عـن اليـوم  إذا  وهـي مـا, يف كالمهة تتمة املسألة املتقدمأن مراد الرافعي

أنـا إن   وهـو,سبق ًائدا عىل مازًرتب فيها ترتيبا قبل أن يرمي إليها عن أمسه وأن اإلمام 
 ينرصف فإن رشطنا الرتتيب : وإن قلنا,ينرصف بالرصف وقع عن أمسه  الرمي ال:قلنا

 ,رتاط الرتتيـبشـ ا عـن اليـوم فـالا وأمـ, عن أمس فألجل الـصارفاأم,ًمل جيزيه أصال 
 .)١(قصده مع إمكانه وإن مل يشرتط الرتتيب أجزأ عن يومه لوجود

 وجعـل ,كان الرمي مثلـه  فإذا, واعلم أن األصح يف الطواف أنه يشرتط عدم الصارف
 واألصح أن الرتتيب واجب فيلزم ,ًقصد اليوم رصفا عن أمس كام اقتضاه كالم اإلمام 

 أنـه جيزيـه عـن :تقـدم أن األصـح  وقـد,ً أصـالئجيـزنه يصح أ من هذه املقدمات أن ال
 ,ً أوال يف الرتتيب والتصحيحقاله الرافعي ٌخمالف ملا وبذلك يعلم أن كالم اإلمام ,أمسه

 ألن ; وإن أوجبنـا الرتتيـب وذلـك, وأنه يقع عـن أمـسه,قاله الرافعي لكن الصحيح ما
عـن  هـو الـرصف عـن النـسك ال امنـ والقـادح إ,كقصد اليوم ليس بصارف عـن النـس

طاف عـن الـوادع  رصف بالرصف لوننه يإ :ترى أن الطواف مع قولنا  أال,اتهيخصوص
 ,ًصـارفا د طـواف آخـرصجيعـل قـ  وال,وعليه طواف الفرض وقع عن طواف الفـرض

 كـان ةرمـى إىل الدابـ  لـو, نعـم,ًمن النـسك صـارفا رمي آخر جيعل قصد  ال,كذلك هنا
 .)٢( والعن أمسه رشطنا الرتتيب أوال,زيه عن يومهجي  فال,ًصارفا عن النسكذلك 
ً وسـبعا عـن يومـه جـاز إن مل ,ً سبعا عن أمسه,ٍرمى إىل كل  مجرة أربع عرشة حصاة ولو

فـإن رشطنـا الرتتيـب مل جيزيـه ,  وغـريه)املختـرص(نصه يف  وهو فال  وإال,يعترب الرتتيب
 ).٣(ىرم إذا يف مسألة ما: أيًأصال 

                                                 
 ).٣٢٥\٤(هناية املطلب  ) ١(
 .٢٢٩كفاية املحتاج ص ) ٢(
 .٢٢٩, كفاية املحتاج ص)٣٨٨\٢(, روضة الطالبني ٤٠٧اإليضاح وحاشيته ص ) ٣(
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 ثـم عـاد ورمـى فيـه قبـل الغـروب ,قبـل أن يرمـي رقـيـوم ال أو يوم النحر نفر  لو:فــرع
فرض ذلـك يـوم  ولو. والشك فيه,)١( واألصحاب نص عليه الشافعي,دم  وال,أجزأه
ذا اليـوم جـائز يف يف هـ  ألن النفـر; يلزمـه الـدم:والثاين,  عىل األصحا فكذ,األول النفر
 إذا: ( وقـال املـاوردي ,)٢(يـسقط الـدم بعـوده  فـال,نفر فيه خرج من احلج  فإذاة,اجلمل

قبـل   فـإن تـذكر,بعـضه يومـه أورمـي  ثـم تـيقن أنـه تـرك ,ًخرج متعجال يف اليوم الثاين
 فـإن غربـت ,قبـل الغـروب  ثم ينفـر,تركه الغروب ويدرك الرمي لزمه العود ورمي ما

 , لكنـه فرعـه عـىل األصـح, وهكذا ذكـره اإلمـام ,)٣( )هبا لزمه املبيت ورمي الغد وهو
 ولـو, يلزمه املبيـت عىل الوجه الثاين فال  أما,عاد ورمى قبل الغروب أجزأه أنه إذا وهو
بعد فراغ اليوم الثالـث  فإن تذكر,  وهذا التفريع البد منه,)٤( مل يكن ملبيته حكم//تبا

                                                 
 .٢٣٨, كفاية املحتاج ص)١٣١\٨(, املجموع )٣٩٠\٢(, روضة الطالبني )٤٤٢\٣(العزيز  ) ١(
ــز  ) ٢( ــيته )٤٤٣\٣(العزي ــضاح وحاش ــالبني ٤٠٧ص,اإلي ــوع )٣٩١\٢(,روضــة الط ــاج )١٣١\٨(,املجم ــة املحت ,كفاي

 .٢٣٨ص
 .٢٣٨, كفاية املحتاج ص٤٠٧, اإليضاح وحاشيته ص)٧٦٩\٢(احلاوي  ) ٣(
 .٢٣٨, كفاية املحتاج ص)٣٣٠\٤(هناية املطلب  ) ٤(

  

 لو نفر يوم 

 النحر أو يوم

  القر قبل أن 

يرمي ثم عاد 
 ورمى قبل 

 غروب 

 الشمس
 ب//١٢٩
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 قــال ,يف الثالــث قبــل غــروب شمــسه وإن تــذكر, )١(الــدم فلــيس عليــه العــود واســتقر
, )٢()دلزمـه العـو الـدم وإال  واسـتقر, مل يعـد,فإن قلنا لكل يوم حكم نفسه( :املاوردي 

 فـات الرمـي وال  وعاد بعد الغروب فقـد, ومل يرم,األول يوم النفر نفر لو: (قال اإلمام 
 ;فر الثاين مل يعتـد برميـه والحكم ملبيته وإن رمى يف الن,ستدراك وانقىض أثره من  منى ا

ٌخمــالف ملــا قالــه  وهــذا الــذي ذكــره اإلمــام ,)٣()واملناســكألن بنفــره أقلــع عــن  منــى 
  فإن, عىل اخلالف أوىلءمن البناذكره املاوردي  اوم, املاوردي 

                                                 
 .١٧١, ل١٧٠, شفاء الغليل ل٢٣٨,كفاية املحتاج ص٤٠٧اإليضاح وحاشيته ص ) ١(
 .١٧١, شفاء الغليل ل٢٣٨, كفاية املحتاج ص٤٠٧اإليضاح وحاشيته ص. , ونقله خمترصا)٧٦٩\٢(احلاوي  ) ٢(
 .١٧١, شفاء الغليل ل)٣٣٠\٤(هناية املطلب  ) ٣(
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  ).التقريب(فأربعة أقوال ذكرها صاحب ( : عاد قبل الغروب قال اإلمام 
مل  جيب عليه العود ويرمي مـا:والثاين, ينفعه العود  وال,انقطع الرمي نفر أنه إذا :أحدها

إن شاء رجـع وإن شـاء أراق  له اخليار : والثالث, فإن غربت تعني الدم,تغرب الشمس
 : عن ختريج ابن رسيـج : والرابع, وهذه األقوال جتري يف النفر األول والثاين: قال,ًدما

 ورمى مل يقع رميه موقعه, وإن خرج يف أنه إن خرج يف النفر األول ثم عاد قبل الغروب
 ألن اخلروج يف النفـر ; وقع الرمي موقعهالنفر الثاين ومل يرم ثم عاد ورمى قبل الغروب

أنـه  ٌقول خـامس وهـوسبق عن املاوردي  ومقتىض ما( : قلت, ))٢( له)١(حكم الثاين ال
 وإن عـاد بعـد ,الـذي يـستقيم عـىل املـذهب  وهـو,مل تنقض أيام الترشيق جيب العود ما

  .)٣(ذكره اإلمام , له أثر والقرال نفره يف يوم النحر
 ,بمنـى  وهـو,األول قبل زوال الشمس ثم عاد وزالت عليه الشمس نفرخرج يف ال ولو

 ألنـه مل خيـرج يف وقـت الرمـي ;فالوجـه القطـع بـأن خروجـه الحكـم لـه( :قال اإلمـام 
لـو خـرج يف الوقـت الـذي ذكرنـا ومل يعـد حتـى غربـت الـشمس فقـد و:  قـال,وإمكانه

 ألن استدامة اخلروج إىل غـروب ; وإن كان خروجه قبل وقت الرمي,انقطعت العالئق
 وعــاد قبــل , ولــو خــرج قبــل الــزوالالــشمس حلــت حمــل إنــشاء اخلــروج بعــد الــزوال

:  قـال,الـزوالخرج بعـد   بخالف مالو,د برميهتاملذهب أنه يرمي ويع  فظاهر,الغروب
 .)٤() منزلة صورة األقوالةمن ينزل هذه الصور ومن أصحابنا(
 
 

                                                 
 .موقع: كتب فوقها ) ١(
 .١٧١, شفاء الغليل ل٢٣٨, كفاية املحتاج ص٤٠٨, اإليضاح وحاشيته ص)٣٣٠\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 .١٧١, شفاء الغليل ل٢٣٩, كفاية املحتاج ص٤٠٨ صاإليضاح وحاشيته ) ٣(
 .١٧١, شفاء الغليل ل)٣٣٢\٤(هناية املطلب  ) ٤(
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 ).وإالفعليه دم(: قال
يتداركـه فإنـه  إذا قلنـا ال وهكـذا, مل يتداركه حتى مضت أيام التـرشيق لزمـه دم إن :أي

 ,)١(قلنـا بـه فلـم يتـدارك وجـب الـدم يتـدارك أو وحاصله أنه حيث قلنـا ال, جيب الدم
أنه إن ترك حتى مضت : وعن الزهري  )٢( "ً من ترك نسكا فعليه دم ": شهور امل لألثر

 ابـن دقيـق  أن)٥()الغايـة( يف )٤(نقـل الـرسوجي .)٣(أيام الترشيق فعليه احلج مـن قابـل
 فإن كان مراده رمي يوم النحر فهوموافق ماحكيناه عـن ابـن ,)٦()اإلمام (نقله يف العيد 

 .)٧( فهو غريب, وإن أرادوا يف أيام الترشيق,أنه ركناملاجشون 
 ). ثالث حصيات:واملذهب يف تكميل الدم(: قال

مقـداره وكونـه  وأمـا,  أصـل اخلـرب:يعني به,الدم برتك الرمي//  ماذكرناه من وجوب
ًبعض دم أودما واحـدا أو ًكثـريا فقـد خيتلـف كـام تقـدم مثلـه يف املبيـت ورشحنـا حكـم  ً

 .املبيت هناك
 فـيمن توجـه عليـه رمـي ةصور والـ, فإن ترك رمي النحـر والتـرشيق,حكم الرمي وأما

 ,ترجيحـه ومقتـىض كـالم اجلمهـور, دم :اليوم الثالث من الترشيق فثالثة أقوال أحدها
 .كرمي الترشيق وأن رمي النحر,  كاليوم الواحدةفإهنم فرعوه عىل أن األيام الثالث

                                                 
 ).٧٥\٢(, حتفة املحتاج )٣١٥\٣(, هناية املحتاج )٥٤٥\٣(النجم الوهاج  )١(
 .سبق خترجيه ) ٢(
 .٢٤٨, كفاية املحتاج ص)٥٤٥\٣(, النجم الوهاج )١٣٠\٧(املحىل  ) ٣(
 .ترمجته مل أقف عىل  ) ٤(
 . مل أقف عىل هذا الكتاب ) ٥(
وقـد كـان أكملـه : , رشح اإلملام وهو الكتاب الكبري العظيم الشأن قـال اإلسـنوي)هبمزة مكسورة بعدها ميم: (اإلمام ) ٦(

فحسده عليه بعض كبار هذا الشأن ممن يف نفسه منه عداوة فدس من رسق أكثر هذه األجزاء وأعدمها وبقـي منهـا املوجـود 
 الناس اليوم وهو نحو أربعة أجزاء فال حول وال قوة إال باهللا, كذا سمعته من الشيخ شمس الـدين ابـن عـدالن, وكـان عند

 ).١١٧\١(سري أعالم النبالء . ًعارفا بحاله
 ).٥٤٦\٣(النجم الوهاج  ) ٧(
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 .اممنفرد عنه  النحرين رمأو, ٌمفرع عىل أن الثالثة كاليوم الواحد دمان وهو : والثاين
وكـذلك قـال , ٌ وهـو مفـرع عـىل أن رمـي كـل يـوم مؤقـت بيومـه,أربعة دماء:  والثالث
 وعـن ابـن ,ًألنه خيتـار ذلـك وأنـه فـيام بعـده قـضاء; )إنه األظهر( :)التهذيب(صاحب 

ٍاء جيعل كل مجرة مفردٍحكاية وجه جيب عرشة دمالقطان   .)١(ةٍ
ً فاملــشهور أنــه جيــب دم كامــل قــوال ,ًيومــا مــن أيــام التــرشيق وإن تــرك رمــي النحــر أو  ٌ

ٍ قـال يف موضـع مـن ن الـشافعيإ( ):الـرشح (أنـه قـال يف  وعـن أيب إسـحاق ,)٢(ًواحدا
 .)٣( ) فدمة وإن ترك ثالث,وإن ترك يومني فمدان, وجب مد ً إن ترك يوما):مالءاإل(
 فـثالث طــرق ,فـإن كــان مـن التـرشيق,  والتفريــع عـىل املـشهور,ٍوإن تـرك بعـض يـوم 

 التـي جـزم هبـا كثـريون أن الـدم يكمـل ةهوروهي الطريقة املش : أحدها,حكاها اإلمام 
 ,يزداد كام جيب الدم بحلق ثالث شعرات وبجميع الـرأس  ثم ال,برتك ثالث حصيات

:  والثالث,مرهد :والثاين,  مد: أظهرها,ً األقوال فيمن حلق شعرةة الواحداحلصاةويف 
 يف ة وهـي املـذكور,)٤()املحـرر( يف عتمـدها الرافعـيا هي التي ة وهذه الطريق,ثلث دم
ًمجع طرقا ثـم أن اإلمام  ً نسيانا بعد أن صدر)الرشح ( ذكرها يف  وترك الرافعي,الكتاب
 ,طـريقني  إال)الرشح (يف مل جيد النووي   وملا,تينيالطريقني اآل  منها إالالرافعي مل يذكر
 .)٥( )طريقان(فيه ):  ةالروض(قال يف 

 يكمل أن الدم البني منها يف كالم اإلمام أ وهي يف كالم الفوراين :ة والطريقة الثاني

                                                 
 ).٣١٥\٣, هناية املحتاج )١٣١\٨(, املجموع )٣٩٠\٢(, روضة الطالبني )٢٦٧\٣) (التهذيب ) (١(
 ).١٣١\٨(املجموع  ) ٢(
 ).٣٥٢\٢(, البيان )٣٢٨\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 .٤٧٥,املحرر ص)٣٢٨\٤(هناية املطلب  ) ٤(
 ).٤٤٤\٣(العزيز  ) ٥(
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ٍيف مجــرة كاملــة  إال  ,قــوالاأليزيــد إىل متــام وظيفــة اليــوم وأن فــيام دون اجلمــرة   ثــم ال,ٍ
 :والثالـث, ٌيـه دمكملـت مجـرة فعل  فـإذا,)١(درهـم :والثـاين, ٍيف كل حـصاة مـد:أحدها 

,  وعــىل هــذا القيــاس" شــاة   ويف حــصاتني ســبعا, " بع  شــاةُة ســايــوزع الــدم يف احلــص
 بـل إن ,يكمل يف بعـضها أن اجلمرات الثالث كالشعرات الثالث فال :ةوالطريقة الثالث

ًترك مجرة ففيها األقوال فيمن حلق شعرة  ثلث :والثالث,  درهم: والثاين, مد: أظهرها,ً
يف اجلمـرة : , وإن ترك مجرتني فعىل هذا القياس, وعىل هذا لو ترك حـصاة, فـإن قلنـادم

 يف اجلمـرة مـد : وإن قلنـا,ا مـن دمًء جزء من أحد وعرشين جـزاحلصاة ففي ثلث الدم,
 ,سـبع درهـم فيحتمـل أن يوجـب سـبع مـد أو( ):التقريـب(احب  قـال صـ,)٢(ودرهم

وقـد مجـع , )٤( رمحه اهللا عىل الطريقـة األوىل ونص الشافعي,)٣( ) يبعضهاوحيتمل أن ال
عنهــا بثالثــة أوجــه   وعــربة هــذه الطــرق الثالثــ)ح الــصغري الــرش( رمحــه اهللا يف الرافعــي
 وهـو: والثالـث, يكمـل يف وظيفـة مجـرة//: والثـاين,ظيفة يـوموأهنا تكمل يف  :أحدها
تني حملـه اة واحلـصاذكرناه من اخلـالف يف احلـص  وما,يكمل يف ثالث حصيات األظهر

 .)٥(ٍمجرة من أيام الترشيق خرآيف 
جيـب   ال: فـإن قلنـا,األول ومل ينفـر النفـر أو  يـوم القـرةخـريفلو تركهـا مـن اجلمـرة األ 

نــوى اليــوم يقــع عــن   إذا:فــإن قلنــا  وإال,الرتتيــب مــن رمــي الوقــت املتــدارك فكــذلك
 يف ذلـك اليـوم ة والثانيـ,ًأتى به لكنه يكون تاركـا للجمـرة األوىل  ثم املرتوك بام,املايض

  وإن مل يقدر كل,ٌظيفة يوم فعليه دمًكان تاركا حصاة وو,  ال:وإن قلنا, فعليه دم

                                                 
 ).٣٩٠\٢(روضة الطالبني  ) ١(
 ).٣٢٨\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 ).٣٢٨\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 ).٥٥٨\٣(األم  ) ٤(
 ).٢٧٩\٢(,مغني املحتاج )٤٤٤\٣ (, العزيز)٥٠٩\٢(التتمة  ) ٥(
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وإن تركهـا مـن , ة اخلـالفا وفـيام جيـب لـرتك احلـص,ٌيفـة اليـوم دمظفعليـه لو ٍ يوم وإال
ٌإحــدى اجلمــرتني مــن أي يــوم كــان فعليــه دم  لوجــوب ,صــحيح بعــدها غــري  ألن مــا;ٍ

 .)١(ٍترك بعض يوم من الترشيق هذا كله إذا, الرتتيب يف املكان
 مـن ةإذاترك من اجلمرة األخـري  بام)التهذيب(رمي النحر فقد أحلقه يف فإن ترك بعض  

 ألهنـا مـن أسـباب ;ًتـرك حـصاة ولـو, )٢( )ٌيلزمـه دم): (التتمـة(وقال يف , اليوم األخري
ٌ وجـه )النهايـة( ويف ,)٣(ٍببـدل كامـل ٍترك أي يشء كان منهـا مل يتحلـل إال  فإذا,التحلل
لــه أن   وللمنتــرص, وضــعفوه,)٤( )ً مطلقــاةحــدٍأن الــدم يكمــل يف حــصاة وا: (غريــب

 عتبـار واال,يدل عـىل اعتبـار اجلمـع ومل يرد هنا ما,  "ً من ترك نسكا " : يتمسك بقوله
 .يكمل يف اليوم الواحد ملا مجيع الرمي وال

,  حـصياتثـالثأصـحها : فيه الدم ستة أوجهسبق جيتمع فيام يكمل   وهبذا الوجه مع ما
ة, ٌحـصاة واحـد : واخلـامس,ثالثة أيام التـرشيق : والرابع,يوم:  والثالثة,مجر: والثاين

 ولفـظ الكتـاب ,دون غـريه  مـن رمـي النحـرةة الواحـداأنه يكمل يف احلـص :والسادس
 .)التهذيب(سبق عن صاحب  وغريه عىل ما ٌشامل لرمي النحر

مـن يـوم  ًوهوأنه ترك حصاةأ, باألسو  حصيات مل يعلم موضعها أخذترك ثالث :فــرع
 فـإن مل ,األول  يـوم النفـرةوحـصاة مـن الثانيـ وحصاة من اجلمرة األوىل يوم القر النحر

وإن , ت فاحلاصل سـت حـصيات مـن رمـي النحـرئيرميه بنية اليوم عن الفا نحسب ما
 .)٥(وأحد أيام الترشيق حسبناه فاحلاصل رمي النحر

                                                 
 ) .٢٧٩\٢(,مغني املحتاج )٤٤٤\٣(,العزيز )٥٠٩\٢(التتمة  ) ١(
 ).٥٠٨\٢(التتمة  ) ٢(
 ).٤٤٤\٣(, العزيز )٥٠٨\٢(التتمة  ) ٣(
 ).٤٤٤\٣(,العزيز )٣٢٨\٤(هناية املطلب  ) ٤(
, وأطال يف التتمة عىل هذه املسألة )١٣٢\٨(,املجموع )٣٩١\٢(,روضة الطالبني )٤٤٥\٣(, العزيز )٥٠٩\٢(التتمة  ) ٥(
 . 
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 األيمـن )١( يف اخليـفستحب لإلنسان أن ينزل بمنىأ: ( يف القديم قال الشافعي :فــرع
 .)٣( نقله املاوردي ,)٢()صىل اهللا عليه وسلم نه منزل رسول اهللا  أل;منه
, هـو كام ً راكباةالثاين أن ينرصف من مجرة العقب األول أو النفر نفر ستحب إذاي :فــرع  

 .٤(لصبح اصالة بمنى خرآ بل يصليها باملنزل و,بمنى لل واليصيل الظهرهييكرب و وهو

 ة,ٌاسم ملا بـني اجلبلـني إىل املقـرب  وهو,أن ينزل  باملحصب خرج من  منى  ويستحب إذا
واملغـرب  والعـرص ويـصيل بـه الظهـر.)٥( ة وخيف كنانـ, والبطحاء,  األبطح :ويقال له

ٌ مستقلة ليـست ة ألنه سن;يف نسكه تركه مل يؤثر ولو, والعشاء ويبيت به ليلة الرابع عرش
 والقـول باسـتحبابه رصح بـه ,)٧(عـىل أنـه لـيس بواجـب وأمجعوا, )٦(من مناسك احلج

  والرافعي)التهذيب( و)املهذب(وصاحب املحاميل 

                                                 
, وهوما انحدر من غلظ اجلبل وارتفع عن مسيل املاء ومنه سـمي مـسجد )بفتح أوله وسكون ثانيه وأخره فاء(اخليف  ) ١(

 )٤٧١\١(معجم البلدان. اخليف من منى
 .٤٧٨ِالقرى, باب ما جاء يف تنزيل اإلمام الناس منازهلم ص ) ٢(
 ).٥٤٧\٣(, النجم الوهاج )٧٨٥\٢(احلاوي  ) ٣(
 ).٥٤٧\٣(النجم الوهاج  ) ٤(
ــــاوي  ) ٥( , املنهــــاج رشح صــــحيح )١٤٢\٨(,املجمــــوع )٣٩٤, ٣٩٣\٢(, روضــــة الطــــالبني )٧٧٤_٧٦٩\٢(احل

, وهو )١٤٨\٣(, هتذيب األسامء واللغات ٢٥٢, معامل مكة ص)٣٧٨\١(, النهاية )٦٢\٥(, معجم البلدان )٥٩\٩(مسلم
رجه إىل األبطح بني مكة ومنى وسمي املحصب الجـتامع احلـصباء وهـي صـغار احلـىص فيـه ويعـرف ليـوم الشعب الذي خم

, أن موضـع اجلـامر مـن منـى )التهـذيب(باملعابدة نسبة إىل امرأة يقال هلا أم عابد كانت تسكن هذا املكان واختار النووي يف 
 املعامل أن املحصب هو املكان الذي تنتطم فيـه اجلمـرات ليس املراد به هنا وإن كان يقال له املحصب والذي رجحه صاحب

 . الثالث ثم ذكر شواهد من الشعرتدل عىل ذلك
,ونقل عـن ابـن )٦٩١\٣(, فتح الباري)١٤٢\٨(,املجموع )٣٩٤, ٣٩٣\٢(, روضة الطالبني )٤٤٩\١(حلية العلامء  ) ٦(

 ).٥٤٧\٣(به, النجم الوهاج املنذر أهنم اتفقواعىل أنه ليس من املناسك لكن اختلفوايف استحبا
 ) ٥٢\٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم)١٤٢\٨(املجموع  ) ٧(
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 ,)٢(ٌ أنه مستحب عنـد مجيـع العلـامء//عن القايض عياض النووي   وذكر,)١( وغريهم
 أنـه لـيس )احلـاوي(يف  ورصح املـاوردي ,وأنه عند احلجازيني أوكد منه عند الكـوفيني

 ومجاعـة وأيب حنيفـةوحكي عن ابن عمـر ( : قالة,منزل اسرتاح هو  إنامٍسنة ٍبنسك وال
 لفعـل رسـول صـىل اهللا اهللا ,ٌحيـصبون ويقولـون التحـصيب سـنة من السلف أهنم كانوا

ًأنــه لــيس بــسنة أصــال فيكــون يف  فيحتمــل أن يكــون مــراد املــاوردي ,)٣()عليــه وســلم  ٍ
  بـل هـو, وحيتمل أن يريد أنـه لـيس مـن سـنن احلـج, وهذا ظاهر كالمه,ٌ خالفاملسألة

ٌســنة مــستقلة نــه لــيس  أ:   وغريهــاثبــت يف الــصحيح عــن عائــشة حيمــل مــا  وعــىل هــذا,ٌ
 لـيس  أنـه معنـاه,)٤( صـىل اهللا عليـه وسـلم هللا رسـول ا نزلهبيشء إنام هومنزلاملحصب 

 )٥(ًنسكا من احلج جيب برتكه يشء
 ). للوداع)٦( ]طاف[ اخلروج من مكة أراد وإذا(: قال
رواه  "  ال ينفـرن أحـد حتـى يكـون أخـر عهـده بالبيـت"  :صىل اهللا عليه وسلم  لهلقو

 .)٧(مسلم 
 وحكمه يف األركان والرشوط كحكم سائر, طوافًويطوف سبعا ويصيل ركعتي ال

                                                 
ــز  ) ١( ــال)٥٩\٩(, املنهــاج رشح صــحيح مــسلم)١٤٢\٨(,املجمــوع )٤٤٥\٣(العزي ــشافعي ومالــك : , وق ومــذهب ال

, املغنـي )٥٤٧\٣(م الوهـاج النج. ًواجلمهور استحبابه اقتداء برسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  واخللفاء الراشدين وغريهم
)٣٣٦\٥ .( 
 ). ٥٤٨\٣(, النجم الوهاج )١٤٢\٨(,املجموع )١٥٩\٢(املدونة ) ٢(
 ).٧٧٠, ٧٦٩(احلاوي  ) ٣(
ــاب املحــصب  ) ٤( ــاب احلــج ب ــاري, كت ــتح )١٧٦٦, ١٧٦٥(البخ ــزول )٥٩١\٣(, الف ــتحباب الن ــاب اس ــسلم, ب , وم

 ). ٥٢\٩(باملحصب, املنهاج رشح صحيح مسلم 
 ).٥٩١\٣(فتح ال ) ٥(
 .يف األصل طواف ) ٦(
 ). ٧٩, ٧٨\٩(مسلم, كتاب احلج, باب وجوب طواف الوداع املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ٧(
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 .)٢(فيهوقد سبق وجه األبيوردي .)١( أنواع الطواف
ٌوسـواء كـان مـن أهلهـا أو , ٍ فلـيس عليـه طـواف وداع بـال خـالفولو أراد املقام بمكة

وهـذا منـه , )٣() فـال وداعةفـإذا أراد الـسفر ونقـض عزيمـة اإلقامـ: (قال اإلمام .ًغريبا
 ,ٌ مـن يقـول لـيس مـن املناسـك فهـو مـودع متـى خـرجأمـا,  ألنه من املناسك;ٌمالحظة

 . واخلارج إىل وطنه أو غريه يطوف
 بل عليه أن يدخل ,مل جيز له عىل قولنا بوجوبهاج الرجوع إىل بلده من  منى ولو أراد احل

 . )٤( ويطوفمكة
 ثم أراد النفـر منهـا يف , ثم أتى  منى , النحر لإلفاضة وطاف بعده للوداعولو طاف يوم

): البيــان ( فهــل جيزيــه طــواف الــوداع الــسابق? قــال صــاحب ,وقــت النفــر إىل وطنــه
 ال: مـن قـال  ومـنهم,جيزيـه:  فقال الـرشيف العـثامين ,اختلف أصحابنا املتأخرون فيه(

ــه ــشافعي , جيزي ــووي , )٥() وظــاهر احلــديث,وهــو ظــاهر مــذهب ال ــال الن وهــو : (ق
ٌوطواف الوداع متوجـه عـىل كـل مـن : (قال, ) وهو مقتىض كالم األصحاب,الصحيح

 ال): (التهـذيب(قـال صـاحب , أراد دوهنـا ولـو,)٦() إىل مسافة القرصأراد مفارقة مكة
ن الصحيح املـشهور أنـه يتوجـه عـىل كـل مـن أراد مـسافة إ: (وي قال النو, )وداع عليه

ً سواء كانت مسافة بعيدة أو قريب,القرص ودوهنا  ح هبذا صاحب وممن رص,) ةٌ

                                                 
 ). ٣٩٥ ,٣٩٤\٢(, روضة الطالبني )٧٩٩\٢(احلاوي  ) ١(
 وقـد , وهـذا الوجـه هـو صـحة الطـواف بالطهـارة وجـربه بالـدم,)٣٩٥\٢(,روضة الطالبني )٣٠٠\٤(هناية املطلب  ) ٢(

 . سبق
 ).٢٨٠\٢(,مغني املحتاج )٣٦٧\٤(, البيان )٢٣٧\٥(, البحر)٧٩٩\٢(,احلاوي )٢٩٩\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 ).٣١٦\٣(, هناية املحتاج )١٤٣\٨(املجموع  ) ٤(
 ).١٤٥\٨(, املجموع )٣٦٦\٤(البيان  ) ٥(
 ).١٤٥\٨(املجموع  ) ٦(
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 .)١(وغريه) البيان( 
 ومل ينقل فيه ,ً أو بعيداكان ًفيمن خرج إىل منزله قريباعن أيب ثور ونقله ابن املنذر : قلت

 كعبـارة )البيـان (وعبـارة صـاحب , )٣(وعموم احلـديث يقتـضيه, )٢(ً شيئاعن الشافعي
ٌمـسافة القـرص ودوهنـا خـاص بمـن ينفـر إىل أن تعمـيم احلكـم يف  وبه يظهر, ابن املنذر 

أما من سافر إىل مادون مسافة القرص عىل قصد الرجوع ومل يكن منزله فـال وداع , منزله
ليس ): املعتمد(يف قال الشيخ أبو نرص : ( قال)البيان (يدل عىل ذلك أن صاحب , عليه

وقال سفيان الثـوري ,  و ال دم عليه يف تركه عندنا,ٌوداعم عىل املعتمر اخلارج إىل  التنعي
 .)٤()يلزمه الدم: (
 ,  مـن  التنعـيمأن يعمر عائـشة) ٥(أمر عبد الرمحن // صىل اهللا عليه وسلم  النبي أن: لنا

 عىل أن يف تـسمية اخلـارج إىل ظـاهر البلـد ,)٦(بوداعومل يأمرمها عند ذهاهبام إىل  التنعيم 
 . )٧( نظر,ً مسافرا, ثم يعود,ٍلغرض

  قد سبق أن اخلطيب يأمر املتمتعني إذا أحرموا , إىل  عرفات واخلارج من مكة

                                                 
 ).٥٤٨\٣(هاج , النجم الو)١٤٥\٨(, املجموع )٣٦٧\٤(البيان  ) ١(
 ١٧٥, شفاء الغليل ل)٣٨١\٣(اإلرشاف  ) ٢(
 .١٧٥شفاء الغليل ل ) ٣(
, ٢٥٢, بدايـة املحتـاج ل ٢٥٤, كفاية املحتاج ص)١٤٥\٨(, املجموع ٢٥٥, اإليضاح وحاشيته ص)٣٦٨\٤(البيان  ) ٤(

 ).٣١٦\٣(هناية املحتاج 
أبوحممـد وأمـه أم رومـان : التميمي, يكنى بـأيب عبـد اهللا, وقيـلعبد الرمحن بن عبد اهللا بن عثامن بن أيب قحافه القريش  ) ٥(

ً كان شجاعا راميا٣٥ت بمكة سنة . سكن املدينة  ). ٤٦٣\٣(أسد الغابه . ً
, ومــسلم, كتــاب احلــج, بــاب بيــان وجــوه )٧٠٩\٣(, الفــتح )١٧٨٤(البخــاري, كتــاب احلــج, بــاب عمــرة التنعــيم  ) ٦(

 ٥٠٠ع والقران وجـواز إدخـال احلـج عـىل العمـرة ومتـى حيـل القـارن مـن نـسكه ص اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمت
 . وسبق خترجيه . ,)١٢١١(
 .١٧٥, شفاء الغليل ل٢٥٤, كفاية املحتاج ص)١٥٠\٤(املجموع  ) ٧(
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 .)١( بطواف الوداعباحلج من مكة
ًكـان متمتعـا أخـذ مـن شـعره وإن : (فقـال )البـويطي( يف وقد نص عىل ذلـك الـشافعي

 توجـه يـوم الرتويـة قبـل الظهـر فطـاف بالبيـتأراد التوجه إىل  عرفة   فإذاً,وأقام حالال
ًسبعا للوداع ثم أهل بـاحلج متوجهـا مـن املـسجد  ): التجريـد(يف وقـال املحـاميل , )٢( )ً

فيطـوف  إىل احلـج فأحـب أن يـودع  البيـت وإذا أراد اخلروج مـن مكـة :قال البويطي (
ًوهذا إنام يتصور يف الرجل إذا كان مكيا وأراد أن حيـج : (قال, )ويسعى ويصيل ركعتني

 , فتمتع فأحرم بـالعمرة وفـرغ منهـا وحيرم فيها أو يكون من غري أهل مكة,ةفميقاته مك
 فتمتـع فـأحرم  يكـون مـن غـري أهـل مكـةأنو , وحيـرم منهـاج فميقاتـه مكـةاحلثم أراد 

يف هـذين املوضـعني  فيـودع  البيـت فإنه حيرم من مكـة,بالعمرة وفرغ منها ثم أراد احلج
هبـذا اللفـظ مل أره فيـه يف  وما نقله عن البـويطي ,انتهى ما ذكره املحاميل , )عىل ما ذكرنا
  .هذا املكان

ٌخمالف ملا سبق أن السعي إنام يكون بعد طـواف القـدوم أو اإلفاضـة  ,)ويسعى(: وقوله
 .ٌوهذا النص إن صح شاهد له, ٍتقدمت حكايته عن أيب نرص إال ما 

ه قبـل وسـبق اخلـالف يف كونـ, ٌ متفـق عليـهواعلم أن الطواف ملن حيرم باحلج مـن مكـة
ً وكيف ما كان فالذي يظهر أنا وإن سـميناه وداعـا فهـو مـستحب بـال ,اإلحرام أو بعده

وإنام تلك األحكـام , ٌ وال أنه واجب عىل أحد القولني, إنه جيرب بالدم:وال يقال, خالف
 بعـد )التجريد(يف  ومما يشري إىل ذلك أن املحاميل ,خر النسكآلطواف الوداع الذي هو 

فـإن طـاف للـوداع وخـرج وعـاد إىل : (أن حكى القولني يف وجوب طواف الوداع قـال
 ,خر عهده بالبيتآ ليكون ;ً فيستحب أن يطوف ثانيا,ٍ حلاجةمكة

                                                 
 ). ٥٤٨\٣(النجم الوهاج  ) ١(
 ).٥٧٣\٣(األم  ) ٢(

  

  

  

  

هل بعد طواف 
 الوداع سعي?
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 .)١(هذا لفظه, )ة ألنه قد أتى بطواف الوداع دفع; فإن مل يفعل فاليشء عليه
ٍولو كان الوداع واحدا يف كل خروج لوجب بعد عوده  وهكذا ينبغي أن يكـون حكـم ,ً

وال جيب وال جيرب تركه الوداع,  ومل يكن عقب النسك أنه يستحب له من سافر من مكة
ًبدم وجوبا وال استحبابا ً ً خالفـا يف أن طـواف الـوداع مـن مناسـك وقـد ذكـر الرافعـي, ٍ

 أن طواف الوداع مـن مناسـك احلـج ولـيس عـىل ):النهاية(يف ذكر اإلمام : (احلج فقال
, )التهــذيب( لكــن صــاحب ,وتابعــه الغــزايل ,  وداع بخروجــه منهــااخلــارج مــن مكــة

 املناسك حتى يـؤمر بـه مـن  وغريمها أوردوا أن طواف الوداع ليس من مجلة,)التتمة(و
ً سواء كان مكيا يريد سفرا أو , إىل مسافة القرصأراد مفارقة مكة ً ًفاقيا يريد اخلـروج إىل آٌ

ًوتشبيها القتضاء خروجـه الـوداع   للحرم ًوهذا أقرب تعظيام: (قال الرافعي ,)٢( )أهله
عـىل أن يقـيم  )٣(نـوىو , وألهنم اتفقوا عىل أن املكـي إذا حـج,باقتضاء دخوله اإلحرام

ولو كان مـن مجلـة ,  إذا حج وأراد املقام هبااآلفاقيوكذا, بوطنه ال يؤمر بطواف الوداع
أن اآلفاقي إن نوى اإلقامـة بعـد أن وعن أيب حنيفة , //املناسك ألشبه أن يعم احلجيج

إن : (وقـال النـووي , خـر كـالم الرافعـيآوهذا , )٤()وداعالعنه  مل يسقط ,حل له النفر
 وغـريه مـن  هـو الـذي صـححه الرافعـي,القول بأن طواف الـوداع لـيس مـن املناسـك

 . )٥()املحققني
 رواه "ً يقيم املهاجر بعد قضاء نسكه ثالثا ":  صىل اهللا عليه وسلم ويستدل له بقوله 

                                                 
 .م املحاميل ولكنه أشار إليه, ومل يذكر كال١٧٦, شفاء الغليل ل)١٣٦٧\٤(هداية السالك  ) ١(
 ).٥٤٩\٣(, النجم الوهاج )٤٤٧\٣(, العزيز )٣٤٦\٤(, البيان )٤٧٧\٢(, التتمة )٢٩٩\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 . والتصويب من املجموع, وهو :  يف النسخة  ) ٣(
, فــتح )١٩٧\٢(, املبــسوط)١٤٤\٨(, املجمــوع )٣٩٥\٢(, روضــة الطــالبني )٤٤٦\٣(, العزيــز)٨٠١\٢(احلــاوي  ) ٤(

 ).٥١٧(القدير
 ).١٤٤\٨(, املجموع )٤٤٦\٣(العزيز ) ٥(

  

  

  
 أ//١٣٢



  
٤٦٦ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 مـا قالـه اإلمـام :وأقول, )٢( اجلميعهًسامه قبل الوداع قاضيا للنسك وحقيقت, )١( مسلم 
, )٣( واألصـحابع من املناسك تظافرت عليه نـصوص الـشافعيمن كون طواف الودا

ٌ ألنه يشء أمر بـه ;إنام أمرناه بإراقة الدم إذا مل يطف للوداع): (اإلمالء( يف قال الشافعي
وقــال يف , )اإلمــالء (هــذا لفظــه يف, )مــن احلــج والعمــرة فرتكــه فيــستحب لــه إراقــة دم

 :حجـه ٌيشء إذا مل يعملـه فـسد :للحج أعامل منهـا: (  ة يف باب الطواف بعد عرف)األم(
 .ة وعرف,ًوأن يكون عاقال لإلحرام, وذلك اإلحرام

 وذلـك , وكان عليه أن يعمله يف عمره كله,رامه ما إذا تركه مل حيل له من كل إح:ومنها 
 . والسعيةطواف اإلفاض

 وال , فإذا ذهب ذلك الوقت كلـه مل يكـن لـه وال عليـه عملـه,ٍما يعمل يف وقت :ومنها 
 .ورمي اجلامر, والبيتوتة بمنى,  مزدلفة: مثلة وعليه الفدي,بدله
 مثـل امليقـات يف , ولو مل يرجـع لـزم الـدم,ما إذا تركه ورجع إليه سقط عنه الدم :ومنها

 ليايل  منـى ةوالبيتوت  واجلامرً ومثله واهللا أعلم طواف الوداع قياسا عىل مزدلفة,اإلحرام
 )اإلمـالء( و)األم(وهـذان النـصان مـن ).األم(هذا لفظـه يف , )٤()تركه  ألنه نسك قد;

 واتفــق ,ُتــرك بالــدم  عــىل جــربه إذاوالبــويطيونــص املــزين .رصحيــان يف أنــه مــن احلــج
ً ومـستحبا , بوجوب الطـواف: إن قلنا,ً ويكون الدم واجبا,ىل جربه بالدماألصحاب ع

 ألن الـدم ;ٌويف اتفاقهم عىل ذلك دليل عىل اتفـاقهم أنـه مـن احلـج.)٥(ٌ مستحب:إن قلنا
 ,لرتك املأمور به بمجرده  ال,جيرب اخللل احلاصل يف احلج

                                                 
مسلم, كتاب احلج, باب جواز اإلقامه بمكة للمهاجربعد فراغ احلـج ثالثـة أيـام بـال زيـادة, وهـويف البخـاري, كتـاب  ) ١(

 . ٦٦٤ص) ٣٩٣٣ (" ثالث للمهاجربعد الصدر "احلج, باب إقامة املهاجر بمكة بعد قضاء نسكه بلفظ 
 .١٧٤, شفاء الغليل ل)١٣٦٥\٤(, هداية السالك )٣٩٥\٢(,روضة الطالبني ٤٤٨اإليضاح وحاشيته ص ) ٢(
 .٢٥٨كفاية املحتاج ص ) ٣(
 ).١٤٧\٤(, معرفة السنن واآلثار )٤٥٩\٣(األم  ) ٤(
 .١٧٤,شفاء الغليل ل)١٤٣\٨(, املجموع ٦٩خمترص املزين ص ) ٥(
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, إحـرام دخـل بغـري بـدم إذا جيرب  وإن قلنا بوجوبه ال,ترى أن اإلحرام لدخول مكة  أال
ــسنة ال وجمــاوزة امليقــات إذا ــه دم مل حيــرم يف تلــك ال اجتمعــت نــصوص   فقــد,ٌجيــب ب

قــال , األصــحاب مجهــور وهكــذا, ًتلوحيــا عــىل أنــه مــن املناســك ً تــرصحيا أوالــشافعي
جيـب  ال): (اإلمـالء(وقـال يف , )والقديم واجلديد أنـه نـسك جيـب بـه الـدم: (املحاميل 
  .)١()هنسك جيب الدم برتك: (وقال القايض حسني , )الدم برتكه

ترصيح هذين اإلمـامني بأنـه نـسك ومل حيكيـا فيـه  فانظر, )جيب ال): (اإلمالء(وقال يف 
القـولني يف الطيـب  القـايض أبـو وذكـر,  فـإهنام إنـام حكيـا اخلـالف يف الوجـوب,ًخالفا

ٌ من ترك نسكا فعليه دم"  :من دليل القائلني بالوجوب  وذكر,)٢(واستحبابهوجوبه  ً " 
ٌوأنه نـسك مـرشوع بعـد التحلـل, )٣(  وأجـاب عـن األول بأنـا, ً فكـان واجبـا كـالرمي,ٌ

وإنـام , نسك ليس بواجب ويف مسألتنا ال,أن الدم حكمه حكم النسك  إال,كذلك نقول
بعـد ٌمـرشوع  فإنـه , أنـه يبطـل باملبيـت بمنـى:وعـن الثـاين,  فكذلك الدم,مستحب هو

 هـذا ).ويف أحد قولينـا ,)٤(القائل بوجوب الوداع ًوليس واجبا عند أيب حنيفة , التحلل
وقــال , ً وجدتــه جازمــا بأنــه نــسك,ً وجوابــا//ً اســتدالال,نظرتــه  وإذا,كــالم القــايض 

 ٌجـزء مـن احلـج أو تقتيض أنه إما وهذه العبارة, )٥()إنه من مسنونات احلج: (املاوردي 
, )٦()نـه مـن واجبـات احلـج يف أحـد القـولنيإ( ):التنبيه(ل صاحب وهكذا قو, ٌتابع له

 إنه : ( بل قال,ً حيث جعله نسكا مل يرصح بأنه جزءوإمام احلرمني

                                                 
 .١٧٤, شفاء الغليل ل٢٥٨ املحتاج ص كفاية٤٤٩ ٤٤٨اإليضاح وحاشيته ص ) ١(
 )١٤٣\٨(املجموع  ) ٢(
 سبق خترجيه  ) ٣(
 ).٣١٥\٢(, تبيني احلقائق )٥٩٥\١(املسالك يف املناسك  ) ٤(
 ).٧٩٩\٢(احلاوي  ) ٥(
 .٨٠التنبيه ص ) ٦(
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إنـه مـن سـنة العائـد إىل : (دي روهكذا قال املاو, )١( )من مناسك احلج وإن وقع بعدها
إنـه إذا أراد : ( وغـريه)التنبيـه(وقول صاحب  .)٢()أهله بعد فراغ حجه أن يودع البيت 

فكــل هــذه العبــارات إذا محلــت عــىل .  )٣()اخلــروج بعــد قــضاء النــسك طــاف للــوداع
 وجـب , فإذا رصحوا مع ذلك بإضـافة الـوداع إىل احلـج,ٍ بجزءظاهرها يقتيض أنه ليس

ٌمحلــه عــىل أنــه تــابع لــه إمــا واجــب أو مــستحب ٌ  كــام أن مــن ســنن الوضــوء مــا يطلــب ,ٌ
ٌ وعـىل كـل تقـدير فـالقول بأنـه عبـادة , رصيح يف أنه من احلجلكن كالم الشافعي,بعده
 إال  ومل أرمن رصح أنه لـيس مـن املناسـك, واألصحابشافعي لكالم الٌ خمالفةمستقل

ليس ذلك من مجلة املناسك, ولكنه حتية للبقعة, وهل هـو : ( فإنه قال) التتمة(صاحب 
نسك جيب برتكه دم, ومقتىض هذا الـنص أنـه ): األم(و) القديم(واجب أو ال? قال يف 

 )ال جيب برتكه يشء, ومقتىض هذا النص أنـه غـري واجـب): ءاإلمال(واجب, وقال يف 
عىل أنـه لـيس مـن ويمكن تأويل قوله ليس من املناسك ) التتمة( هذا كالم صاحب )٤(

 .)٥()نه ليس بركن وال رشطإ( :غريه األركان كام قال
ومل يـذكر صـاحب .ينايف كونـه مـن سـنن احلـج أو واجباتـه ال ,)ةٌإنه حتية للبقع(: وقوله

ًيكون مطلوبـا يف  )٦(نإ ,ولو ذكر مل يلزم جلواز,  أنه يؤمر به غري احلاج واملعتمر)التتمة(
ًمن سنن الوضوء وهيئتـه سـنة مطلقـاكام أن السواك , احلج ويف غريه وأمـا صـاحب .)٧(ٌ

 بـل ملـا ذكـر أن طـواف ,ليس من املناسكًترصحيا بأنه ) التهذيب(يف  فلم أر) التهذيب(
                                                 

 ).٢٩٩\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).٧٩٩\٢(احلاوي  ) ٢(
 .٧٩التنبيه ص ) ٣(
 ).٣٤٦\٤(يان , الب)٤٦٩\٢(التتمة  ) ٤(
 .١٧٤ ,شفاء الغليل ل٢٥٨, كفاية املحتاج ص٤٤٨اإليضاح وحاشيته ص ) ٥(
 .يف النسخة فإن مل  ) ٦(
 ).٢٨٧\٦(أسنى املطالب  ) ٧(
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  وطواف القدوم,ٌالوداع واجب عىل املذهب
 وفــرق بيــنهام بــأن طــواف القــدوم حتيــة للبقعــة ويــسقط ويــدخل يف طــواف ,مــستحب
ٍ وطواف الوداع نسك ال يسقط باشتغاله بطـواف ,العمرة إن : (خـر واجـب لكنـه قـال آٌ

وهــذا إن محــل عــىل ,)١() إىل مــسافة القــرص ال جيــوز لــه إال بــوداعمــن أراد مفارقــة مكــة
ًال يكـون نـسكا يف احلـج ملـا ن عمومه وأنه يشمل احلاج واملعتمر وغريمهـا مل يلـزم منـه أ

ال يـصدرن أحـد مـن احلـاج حتـى يطـوف : (أنه قـال وصح عن عمر بن اخلطاب ,قلناه
أنـه  :مهااواعلم أن هاهنـا مـسألتني أحـد .)٢()خر النسك الطواف بالبيتآ وإن ,بالبيت

 ومل أر من رصح بذلك إال ما يقتضيه ,هل يثبت لكل مفارق وإن مل يكن حج وال اعتمر
 للمكــي أن يــسافر مــع ّإنــه لــوعن: ( وقــال اإلمــام ,)التهــذيب(م صــاحب عمــوم كــال

 فـإهنم حيرصـون عـىل , وال تعويـل عـىل مـا يعتـاده املكيـون يف ذلـك, فـال وداع,الغرباء
 إىل أهنـم يودعـون إذا نفـروا أو ٌويف بعـض الطـرق رمـز, الوداع أكثر من حرص الغرباء

, )٣() فـال وداع هلم هـذا بعـد العـود إىل مكـةّ وال خالف أنه إذا عن,خرجوا مع الغرباء
إذا خرج من غري تقـدم نـسك ال وداع عليـه  أن املكي // وهو يقتيض,هذا كالم اإلمام 

ــال خــالف ــه ال وداع واجــبو ,ب ــه أن ــشافعي,ينبغــي أن حيمــل علي ــدمناه عــن ال ــا ق   مل
املـذكور ويف كـالم اإلمـام , ) التهـذيب(ٌ لكنه خمالف لعمـوم كـالم صـاحب ,واملحاميل

فر وإيـراده يقتـيض أنـه ًأيضا ما يقتيض أن اخلالف يف املكي إذا حج ونفر مع الناس وسا
ٌ وهذا بعيد فإنه حاج مفارق,ال وداع عليه ٌ)٤(. 

  ويف,احلاج املفارق الغريب يودع بال خالف :هااحدإ ,ُوقد تلخص ثالث صور
                                                 

 ).٢٨٧\٦(أسنى املطالب  ) ١(
 ).٢٦٤\٥) (٩٧٤٧(البيهقي, كتاب احلج, باب طواف الوداع ) ٢(
 .١٧٥, شفاء الغليل ل)٢٩٩\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 .١٧٥, شفاء الغليل ل٢٥٧كفاية املحتاج ص ) ٤(
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 . )١(ً كونه واجبا أو سنة ما سيأيت
مـا يقتـيض أنـه ال ام حكيناه من كالم اإلمـام فيو, ًاحلاج املفارق املكي يودع أيضا :ةالثاني

والقـول بعـدم التوديـع هنـا , وأنه حمل اخلالف الذي رمز إليه بعـض األصـحاب,يودع 
 .)٢(ٌبعيد خمالف للحديث

ٍمن غري حج وال عمرةً إذا أراد سفرا املكي والغريب املستوطن يف مكة: ةالثالث  يقتـيض ,ٍ
 .)٣(بخالفهورصح اإلمام , أنه جيب عليه الوداع) التهذيب(كالم صاحب 

 حكـى ,)املعتمـد(إن صـاحب : (وقـال, )٤()رشح املهـذب(يف  وكذلك قال احلرضمي 
 .)٥()جيب عليه: ( وقال,)أنه خالفنا يف املكيعن سفيان الثوري 

ًأما إنه سنة فتعظيام للحرم وتشبيها بالـدخول كـام , ٌلكنه سنة, هذا هو الذي يظهر: قلت ًٌ
 نه ليس بواجب فألن مـستند وجـوب طـواف الـوداع قولـهإما أو ,)٦(أشار إليه الرافعي

  والنفـر ال,)٧( " خـر عهـده بالبيـتآ ال ينفرن أحد حتى يكـون "  عليه وسلم صىل اهللا
 وهـو , احلجـيجونفـر,  ولـيس املـراد هنـا, وإنام يطلق عىل نفر العدو ,ٍيطلق عىل كل نفر

خر آأمر الناس أن يكون : ( وقول ابن عباس . فال يدخل املفارق الذي مل حيج فيه,املراد
 الظاهر أن املراد منه احلجيج, )٨() الطوافعهدهم بالبيت

                                                 
 .١٧٥, شفاء الغليل ل٢٥٧كفاية املحتاج ص ) ١(
 .١٧٥, شفاء الغليل ل٢٥٧كفاية املحتاج ص ) ٢(
 . ١٧٥, شفاء الغليل ل٢٥٧,كفاية املحتاج ص)٢٩٩\٤(هناية املطلب  ) ٣(
, وله مصنفات غري ذلك كثريةت )املهذب(ي شارح إسامعيل بن حممد بن إسامعيل الشيخ اإلمام قطب الدين احلرضم ) ٤(

 ). ٤٦٢\٢(طبقات ابن قايض شهبة.,)١٣٠\٨(طبقات السبكي . هـ٦٧٧
 .مل أقف عىل هذا النص ) ٥(
 .١٧٥شفاء الغليل ل ) ٦(
 .سبق خترجيه  ) ٧(
 . ًسيأيت خترجيه قريبا ) ٨(
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 ويف ,كـام سـبق) اإلمـالء(يف  عليـه الـشافعي وقـد نـص , ألنه كاحلـاج; وإثباته للمعتمر
صـىل اهللا عليـه   قـال قـال رسـول اهللا)١(رث بن عبد اهللا بن أوس ا عن احل)مسند أمحد (

وهـو ,  " خـر عهـده الطـواف بالبيـتآأو اعتمـر فلـيكن   البيت  هذا من حج": وسلم 
ٌحديث حسن وقد روى لـه مـسلم ,  ة ليس يف إسناده من تكلم إال احلجاج بن أرطأ,)٢(ٌ

يثبـت  وإذا كـان الـنص مل يـشمل إال احلـاج واملعتمـر فـال, )٣(وروى له األربعة, ًمقرونا
 فـال وجـه إال القطـع , فرتكـه,عدُ بالوجوب يف غريمها عىل ب:وقيل, الوجوب يف غريمها

 .)٤( ألنه ال نسك جيرب;بعدم الدم
 فهل هو مـن النـسك أوال? وليـست ,أنه حيث يؤمر به احلاج أو املعتمر :واملسألة الثانية

 وأن مـن , جعـل املـسألتني متالزمتـني والرافعـي, عـىل األخـرىًإحدى املـسألتني مبنيـة
وقـد بينـا عـدم ,)٥(ًومن مل جيعلـه نـسكا أثبتـه,ًجعله نـسكا مل نثبتـه لغـري احلـاج واملعتمـر

واألثر الصحيح عن  , واألصحاب يف أنه من املناسك وذكرنا كالم الشافعياالستلزام,
 ومـن , بأنه لو كان من املناسك لعـم املكـي وأما استدالل الرافعي,)٦(عمر بن اخلطاب 

 كام أن طواف القـدوم , حيصل وملة ألنه ملعنى وهو من املفارق;ٌعزم عىل اإلقامة فممنوع
  وليت,ال يرشع ملن أحرم من مكة

                                                 
مهـا اثنـان روى لـه الرتمـذي وأبـو داود :  جده وقيلاحلارث بن عبد اهللا بن أوس الثقفي سكن الطائف وقد ينسب إىل ) ١(

 ) .٣٠٣\١(,االستيعاب)٢٨٢\١(اإلصابه. والنسائي
, وقـال ٢٣١ص ) ٩٤٦(, والرتمذي, كتاب احلج, باب من حج أو اعتمر فليكن آخر عهـده بالبيـت )٤١٦\٣(املسند ) ٢(

 ).١٣٦٥\٤(مجاعة يف هداية السالك , وضعفه ابن )٢٨٢\١(حديث غريب, وصححه احلافظ كام يف اإلصابة: الرتمذي
 . سبق ترمجته ) ٣(
 .٤٤٨اإليضاح وحاشيته ص ) ٤(
 ).١٣٦٦\٤(,هداية السالك )٤٤٦\٣(العزيز  ) ٥(
 .سبق خترجيه  ) ٦(
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 نه ليس من املناسك كـام يف الـوداع أوال?إ : يف طواف القدوم شعري هل يقول الرافعي
 ملـا سـبق يف كـالم صـاحب , بل الـوداع أوىل أن يكـون مـن املناسـك,//وال فرق بينهام

 ألمكن تأويل كالمه عـىل أنـه لـيس مـن  من الرافعياالستدالل ولوال هذا ,)التهذيب(
استدل بذلك دل عىل أن يرى  لكنه ملا , باحلج والعمرة لفعله يف غريهاةاملناسك املختص

 ال : فيلـزمهام أن يقـوال, وهكـذا قـال النـووي ,ٌأنه عبادة مستقلة ألجل مفارقـة  البيـت 
 . وال قائل به,جيرب بدم

 "املهـاجر بعـد قـضاء نـسكه  يقيم " صىل اهللا عليه وسلم بقوله وأما استدالل النووي 
 أو , وهـو مـا عـدا طـواف الـوداع,فالظاهر أن املراد به النسك الذي يمكن اإلقامة معـه

 كـام ذكرنـا أن عبـارة , منـهًاجـزءالً تابعـا للحـج  الـوداع ويكـون,يكون املراد بعد احلـج
ن من طاف للوداع عقيـب الـصدر مـن  منـى إ : عىل أنا نقول;صحاب تقتضيهبعض األ

ًثالثا بغـري زيـادة إذا كـان مهـاجرا للحـديثهبا  جيوز أن يرجع ويقيم ,وخرج من مكة ً, 
  . وإنام يتم استدالله بذلك,وداعفال يلزم محل احلديث عىل اإلقامة قبل طواف ال

واعلم أن القول بجعله من النسك مع القول بوجوبه قد يقتيض املنع من العمرة قبلـه   
  وقد اعتمـرت عائـشة, ال جيوز أن يعتمر, كام أن من عليه رمي,لبقاء بعض أعامل احلج

 إنـه ملـا كـان : وبـأن يقـال,)اإلمـالء(كام قاله يف , استحبابه وهذا يندفع بالقول ب,)١(قبله
 فاحتمـل تقـديمها ,خرما يفعله من يقصد اخلروج مل يكـن تقديمـه عـىل العمـرةآالوداع 

بـه   مع هـذا بـام أشـعر: وإن قلنا,عتامر فإنه يمكنه الفراغ منه ثم اال,عليه بخالف الرمي
 .)٢(ً ازداد اجلواب ظهورا,ٍ وليس بجزء منه,ٌمن أنه تابع للحجكالم املاوردي 

 ).يمكث بعده وال(: قال

                                                 
 .سبق خترجيه  ) ١(
 .١٧٤شفاء الغليل ل ) ٢(
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ٍ وإن اشتغل بأسباب اخلروج كـرشاء زاد وشـد ,فإن مكث لغري أسباب اخلروج أعاده    ِ
 أنـه : وبه أجاب املعظم,فيه وجهني أصحهامنقل اإلمام  (: قال الرافعي,ٍرحل ونحومها

 أن األئمـة قطعـوا بـأن التعـريج عـىل )النهاية( والذي رأيته يف ,)١()ةال حيتاج إىل اإلعاد
رتتيــب ب أنــه إذا تــشاغل ):يجي تعليــق البنــدن( ويف ,)٢(بعــد طــواف الــوداع يفــسده ٍأمــر

نه بعد ما يفرغ من إ: ()اإلمالء( يف  وقال الشافعي.)٣(رحله وقضاء حواجه بطل وداعه
إن فـ ,خر عهـده بالبيـتآ ومجيع حوائجه يطوف وأنـه إن مل يكـن هكـذا فلـيس بـةالرحل

 .)٤()إىل الوداع  عادًارحتاالأحدث 
, واتفـق عليـه نـص عليـه الـشافعي , الطـواف أقيمت الصالة فصالها معهم مل يعد ولو

 .)٥(األصحاب
 مل  وإن,بعـده علمنـا أنـه انـرصف إىل الواجـب واعلم أن طواف الوداع موقوف إن سار

 .)٦( هكذا قاله القايض أبو الطيب ,علمنا أنه تطوع ال جيزئ عن الوداع يرس
 
 
 
 

 ).ٌوهو واجب(: قال
                                                 

 .٢٥٢, بداية املحتاج ل)٤٤٧\٣(العزيز  ) ١(
 ).٣٠٠\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 .١٧٤ الغليل لشفاء ) ٣(
 .١٧٤شفاء الغليل ل ) ٤(
, )٥٥٠\٣(, الــنجم الوهــاج ٤٤٧, اإليــضاح وحاشــيته ص)٣٦٦\٤(,البيــان )٢٣٨\٥(, البحــر )٨٠٠\٢(احلــاوي  ) ٥(

 .٢٥٢بداية املحتاج ل
 ).٥٥٠\٣(النجم الوهاج  ) ٦(

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

 
 حكم طواف الوداع 
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 ,)العـدة(و) التهـذيب( وصـححه صـاحبا ,)القـديم( و,)األم( وهو نصه يف ,للحديث
 .)٣(  وأمحد,)٢( وبه قال أبو حنيفة ,)١()املحرر( يف ورجحه الرافعي

 .)ٍجيرب تركه بدم (:وقوله 
 أما من مل جيعله مـن النـسك فـال وجـه ,)٤(بأنه نسك ظاهر وهذا مع القول ,ً وجوبا:أي

 بل اتفقـت األصـحاب عـىل جـربه بالـدم ,جلربه بالدم ومل أرمن قال إنه واجب وال جيرب
ٌسواء قلنا هو واجب أو  وإن قلنـا ,// بوجوبـه فجـربه واجـب: وأنه إن قلنـا,مستحب ٌ

وطــواف القــدوم  وإنــام يــتم ذلــك مــع القــول بأنــه نــسك ;باســتحبابه فجــربه مــستحب
ومن قال بأن طواف الوداع ليس من النسك يلزمـه , ٌمستحب عىل املشهور وجيرب بالدم 

  .)٥(يستحب جربه بدم أن يقول بمثله يف طواف القدوم ثم يلزمه أال
ٌويف قول سنة (:قال ٍ.( 

 وكـالم القـايض أيب الطيـب ,)دإنـه اجلديـ( : وقـال البنـدنيجي ,)اإلمالء(نص عليه يف 
  وبه قال,)٦( طريقة قاطعة بهةرواي وعن ابن كج , يقتيض ترجيحهواملاوردي

                                                 
,اإليـضاح ١٣١ملحـرر ص,ا)٣٠٩\١(,املهذب)٣٦٥\٤(, البيان )٢٦٢(,التلخيص)٢٦٩\٢(,التتمة )٤٥٨\٣(األم  ) ١(

 ).٧٩\٩(,املنهاج رشح صحيح مسلم ٤٤٥وحاشيته ص
, املـــسالك يف املناســـك )١٦٤\٢(, خمتـــرصاختالف العلـــامء ١٧٢موطـــأ مالـــك بروايـــة حممـــد بـــن احلـــسن ص ) ٢(
 .١٦٨, إرشاد الساري ص)٣٤\٤(,املبسوط )٤٣١\١(
 ).٢٨٥\٣(كيش , رشح الزر)٢٤٤\١(, املحرر )٣٣٧\٥(, املغني)٢٠٦\١(املستوعب ) ٣(
وهـو الـصحيح يف مـذهبنا وبـه : , قـال )٧٩\٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )١٤٣\٨(, واملجموع)٨٠١\٢(احلاوي  ) ٤(

 ).٦٨٥\٣(, الفتح )٥٥٠\٣(قال أكثر العلامء, النجم الوهاج 
 ).٥٥٠\٣(, النجم الوهاج )٢٨٠\٢(مغني املحتاج  ) ٥(
,اإليـضاح وحاشـيته )٣٠٩\١(, املهذب )٦٧٢\٢( , الوسيط)٤٦٩\٢ (,التتمة)٨٠١\٢(, احلاوي )٢٦٢(التلخيص ) ٦(

 ).٧٩\٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )١٤٣\٨(, املجموع٤٤٥ص
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ٍكان واجبا لوجب عىل احلائض جـربه بـدم  ألنه لو;)١( مالك يفـدي عـن   ألن املعـذور;ً
حــل لــه  بــأن مــن طــاف بعــد  منــى :)اإلمــالء( يف واســتدل لــه الــشافعي, )٢(الواجبــات

ٌستدالل مبني عىل أنه  وهذا اال,)٣(ٌالحيللن ملن بقي عليه طواف واجب  والنساء,النساء
 .من النسك

 ).ٍوالجيربه بدم(: قال
 وهـو , وقـد رصح بـه الرافعـي,كـام سـبق أما أصـل اجلـرب فـال خـالف فيـه ,ً وجوبا:أي

لنسك فمشكل السـيام إذا مل يكـن  ليس من ا: أما إذا قلنا,من النسكإنه  :ظاهر, إذا قلنا
ٍالوداع تابعا لنسك مل  إذا  فـإن القـول بالـدم هنـا,خرج املكي ومل يتقدم له نـسك إذا  كام,ً

 .)٤(ًأظن أحدا يقول به  وال,يودع يف غاية اإلشكال
 ).سقط الدم ,  فعاد قبل مسافة القرص,وداع وجبناه فخرج بالأفإن (: قال

 وفيه نظر إذا قلنا بأنـه ال فـرق بـني , هكذا عللوه,املقيم ألنه يف حكم ;هذا هو الصحيح
ًوإن كان اخلروج عامدا فقد عـىص بـاخلروج .السفر الطويل والقصري يف وجوب الوداع

وقـد رد , )٥(مل يبلغ مسافة القرص عـىل الـصحيح  ويلزمه العود ما, بالوجوب:عىل قولنا
  وقد,)١( )٦(  يودع من  بطن مرً رجال ملعمر 

                                                 
, املنهـاج رشح صـحيح )٤١٨\١(, القـوانني الفقهيـة )٣٧٨\١(, الكـايف)٨٥٤\٢(, عيون املجـالس)٣٥٦\٢(التفريع ) ١(

 ).٧٩\٩(مسلم 
 ). ٨٠١\٢(احلاوي  ) ٢(
 .عىل هذا النصمل أقف  ) ٣(
 ). ٢٨٠\٢(,مغني املحتاج )٥٥٠\٣(, النجم الوهاج )٢٣٨\٥(البحر  ) ٤(
 ).٥٥٠\٣(, النجم الوهاج )٨٠١\٢(احلاوي  ) ٥(
ًمن نواحي مكةعنده جيتمع وادي النخلتني فيصريان واديا واحدا, وهي عىل مسرية يوم أو أقـل مـن الطـائف : بطن مر ) ٦( ً

, رحلـة ابـن جبـري )٤٤٩\١(معجم البلدان .  عني فوارة سيالة ومنه جتلب الفواكه إىل مكةٍوهو واد خصيب كثري النخل,ذو
 .١٦١, ص٩٩ص

  

إذا خرج بال 
وداع ثم عاد قبل 
مسافة القرص أو 

 بعدها
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 هـل ,امليقـات جـاوز إذا ً وذكرنـا خالفـا فـيام,ذكرنـاه هنا باملعصية باخلروج كـام جزموا 
 وحيتمـل أن , فيحتمـل أن يـأيت هنـا مثلـه,? أواله عىل عدم عودةيتوقف احلكم باإلساء

جيـب   إنـه ال: وينبغـي أن يقـال, أنه وجب ثـم سـقط, يسقط الدم:قوهلم  وظاهر,يفرق
ً حتــى يفــوت الــوداع, وقبــل مــسافة القــرص ال يفــوت قطعــا, فينبغــي أن ال جيــب الــدم
 وسـيأيت قـول ,صـححهن املـاوردي أو,  وقد تقدم يف جماوزة امليقات نظري هـذا,)٢(الدم

 ,ٍ عـىل وجـه مكةخطةبل مسافة القرص بنفس جماوزة ٌخمرج من احلائض أن الدم يستقر ق
ٌ ويـأيت أيـضا وجـه أنـه ال يـستقر بمجـاوزة مـسافة القـرص,ٍعىل وجهوبمجاوزة  احلرم  ً, 

 ,يسء برتكــه واسـتقرار الــدم عـىل املــ,ومـن ذلــك يكمـل أربعــة أوجـه يف فــوات الــوداع
وهـو األصـح يف  :الثالـث  و,بمجـاوزة  احلـرم  : والثـاين, مكـةةخطـ بمجاوزة :أحدها

 .)٣(ًحيام ال يفوت وال يستقر ما دا : والرابع ,املذهب بمسافة القرص
 ة, النقطـاع حكـم اإلقامـ).عىل الصحيح(.)٤(ط الدميسقال :  أي)., فالبعدها أو(: قال

 علله القـايض أبـو  هكذا, إحرام عىل أحد القولنياستئناف إىل  )٥(احتاج رجع وألنه لو
 خرون بأن الطوافآ و)املهذب( وعلله صاحب ,)٦(واإلمامالطيب 

                                                                                                                                            
, )بإسـناد صـحيح): (٦٨٦\٣(, قـال احلـافظ يف الفـتح )٢٦٤\٥) (٩٧٤٨(البيهقي, كتاب احلج, باب طواف الـوداع ) ١(

بن ثابت عن ذلك , وبقي عمر فخالفناه لثبـوت ثبت رجوع ابن عمر وزيد وقد : ( عمر وزيد ابن ثابت وقال ونقل عن ابن 
 ). حديث عائشة 

 ).٥٥٠\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 ).٢٨١\٢(, مغني املحتاج )٥٥٠\٣(,النجم الوهاج )٤٤٨\٣(العزيز  ) ٣(
 ).٢٨١\٢(, مغني املحتاج )٣٠٩\١(املهذب ) ٤(
 ).حيتاج(  السياق يقتيض إضافة  ) ٥(
 ).٢٩٧\٤(هناية املطلب  ) ٦(
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 التعليل يشعر بأنه لـيس بنـسك // وهذا,)١(جيزيه عن األول  الثاين للخروج الثاين فال
عـاد مـن مـسافة  ًقـوال أنـه إذاٍ وحكاه أبوعيل :والوجه الثاين, عاد بإحرام فلعل املراد إذا

 ومل , لكـن جيـوزه,يوجـب الرجـوع  وأن هذا القائـل ال,القرص أمكنه أن يتدارك الوداع
كـان  يقـول القائـل إذا  وقـد.)٢(الوصول إىل مسافة القـرص نه جيب العود بعدإيقل أحد 

 , برتكـه فلـم جيـبجب الـذي عـىصٌطريق إىل أداء الطواف الوا ًالعود مسقطا للدم فهو
مـن أنـه يتـدارك الـوداع بعـد الوجـود مـن مـسافة قلنا بالقول الذي حكـاه أبـوعيل  وإذا

حتلـل وودع وخـرج يكفيـه   فـإذا,ً حمرمـا بنـسكفإنـه يـدخل مكـة( :القرص قـال اإلمـام 
 ,الوداع الذي جاء به عـن النـسك الـذي أحدثـه اآلن عـن التـدارك الـذي رجـع ألجلـه

 ,فاتــه يــستدرك بــه مــا:ً وجهــا أنــه يطــوف طــوافني أحــدمها)التقريــب(صــاحب  وذكــر
أنـه  ولـو: قلـت, )٣( )وهـذا ضـعيف:  قـال اإلمـام ,هددجـ ألجل النسك الذي :والثاين

ًإحرام فينبغي أن جيزيه طواف واحد قطعا دخل بال ٌ نه مـن إ :األول عىل قولنا غري وهو, ٍ
 .املناسك

يوجـب  وقلنا دخـول  احلـرم ,ثم أراد الرجوع إليه وإذا طاف للوداع وخرج من  احلرم 
 رجــع ولــو: (قــال, )ٌ ألنــه دخــول جديــد;يلزمــه اإلحــرام( : وقــال الــدارمي ,اإلحــرام

ً ولوترك طوفـة مـن الـسبع ,)٤( )راممل يلزمه اإلح لطواف الوداع من دون مسافة القرص
يف الدم  يكون كتارك كل الطواف إال( :وقال الدارمي , ورجع إىل بلده مل حيصل الوداع

  والثالث درهم,ٍ والثاين ثلث دم,ٌ مد: أصحها,فإنه عىل األقوال الثالثة

                                                 
 ).٣٠٩\١(املهذب  ) ١(
 ).٢٨١\٢(مغني املحتاج  ) ٢(
 ).٢٧٩\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 .١٧٥شفاء الغليل ل ) ٤(

  
  

 ب//١٣٤
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وقـال , )١( هذا كالم الدارمي ,)ٍ كاملٌ طوفات دمويف ثالث, ًويف طوفتني األقوال أيضا
ٌغلط وأنه جيـب دم  ٌإنه ضعيف أو( : يالنوو ٌ  ألن الطـواف ;ٌوفـيام قالـه نظـر, )٢()كامـلٌ

ًكله معدود نسكا واحدا وتكميل ً  الشوط الواحد منه حيتاج إىل الفرق بينه وبـني  الدم يفٌ
 .األصح  وهو,جتب الة يف الطواف الاقلنا بأن املو  إذااةاحلص
 ).وداع بال وللحائض النفر(: قال
أنه خفف عن املرأة   إالخر عهدهم بالبيتآالناس أن يكون  أمر:قالٍروى ابن عباس  ملا

 .)٤(ٌجيب عليها دم وال, )٣( ومسلمرواه البخاري  احلائض
, )٥( والنفـساء كاحلـائض,وتـدعو بـام سـنذكره ويستحب هلا أن تقف عىل باب  املسجد 

 زعمـوا: ( ثم قالعهده بالبيت ينفر أحد حتى يكون أخر يفتي بأنه الكان ابن عمر  وقد
خـر آفليكن من حج  البيت : قال ابن عمر : (وقال ابن املنذر , )٦()أنه رخص للحائض

قــال , )٧( )ىل اهللا عليــه وســلم صــ  رخــص هلــن رســول اهللا,ضائاحلــ  إالعهــده بالبيــت
 للحـائض ةر بالوداع ومل يسمع الرخـصواهللا أعلم سمع باألمن ابن عمر أك: (الشافعي 

ًذا ينبغـي لـه وملـن سـمع عامـا أن يقـول بـه فلـام بلغـه الرخـصة ك وه,فقال به عىل العام
 إليها الشافعي  وهذه املسألة التي أشار,)٨()للحائض ذكرها

                                                 
 ). ١٤٤\٨(املجموع ) ١(
 ). ١٤٤\٨(املجموع ) ٢(
, ومسلم, كتـاب احلـج, بـاب وجـوب طـواف )٥٨٥\٣(, الفتح )١٧٥٥(البخاري, كتاب احلج, باب طواف الوداع  ) ٣(

 . ٥٦٩ص) ١٣٨٢(الوداع وسقوطه عن احلائض
 .ليس عىل احلائض التي قد أفاضت طواف وداع: , قال عامة فقهاء األمصار)٦٨٦\٨(, الفتح)٤٠٤\١(الديباج  ) ٤(
 ).٢٨٢\٢(,مغني املحتاج )٥٥١\٣(النجم الوهاج  ) ٥(
 أنـه رجـع ):٦٨٦\٣(, ونقل احلافظ يف الفتح )٤٦٢, ٤٦١\٣) (١١٩٨(األم, كتاب احلج, باب ترك احلائض الوداع  ) ٦(

 .عنه 
 .٢٣٩, التلخيص ص)٥٨٦\٣) (١٧٦٠(البخاري, كتاب احلج, باب إذا حاضت املرأة بعد ماأفاضت  ) ٧(
 ).٥٨٩ \٣(, فتح الباري )٤٦٢\٣( األم ٣٤١الرسالة ص ) ٨(
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 ,حـث عـن املخـصصيف الب صاءقـست اختلف فيها يف األصول يف العمل بالعام قبـل اال
 .)١(ٌمعروف من عمل السلف , وهوجوازه كام أشار إليه الشافعي واملختار

 وإن , عـادت فطافـت فإن كـان يف بنيـان مكـة,فإن نفرت احلائض والنفساء ثم طهرت 
, وإن مل تنته إىل مسافة )٢( العود//مل يلزمها خرجت من البنيان ووصلت مسافة القرص

 مـن قـال  فمـنهم,بـالرتك يلزمـه العـود ونص أن املقـرصالقرص, نص أنه يلزمها العود, 
مهـا أنـه يفـوت الـوداع بمجـاوزة  مثـار( ):الوسـيط(يف  قال الغـزايل , يف املسألتنينيقول

ــسافة القــرص أو, خطــة  احلــرم  ــصني,)٣()?بمجــاوزة م ــر الن ــصحيح تقري  وهــل , وال
  :فيه طريقان ?باحلرم  أو,بنفس مكة عتباراال

 التــي قــدمناها يف فــوات الــوداع ةمــع األوجــه األربعــ مجعــت هــذا  وإذا:املــذهب األول
 بمـسافة :اينوالثـ, مسافة القـرص مـن مكـة ب: أصحها,الدم كانت مخسة أوجه واستقرار
  ال: واخلـامس, بمجـاوزة مكـة:والرابع,  بمجاوزة  احلرم : والثالث,من  احلرم  القرص
, والفطـر يعترب جماوزتـه يف تـرخص املـسافر كالقـرص الخالف أن  احلرم  وال.)٤(يفوت
 . يف ذلك كغريها من البالدبل مكة

 , وإن نفرت يف يوم طهرهـا لزمهـا,وداع عليها  إن نفرت يوم حيضتها فالة واملستحاض
 فـإن مل ,تعـرف وقـت حيـضتها تطـوف للـوداع يف املـستحاضة التـي ال: (قال الرويـاين 

  وإذا.)٥()ًحتياطا كالصوما وحيتمل أن يقال يلزمها الدم ,دم لألصل تفعل فال

                                                 
 ). ٣٦\٣(, البحر املحيط )٤٦٢\٣(, األم ٣٤١الرسالة ص ) ١(
 ). ٢٨١\٢(املحتاج ,مغني )٥٥٢\٣(,النجم الوهاج )٢٤٠\٠٥(البحر  ) ٢(
 ).٥٥٢\٣(, النجم الوهاج )٦٧٣\٢(الوسيط  ) ٣(
 )٤٤٨\٣(العزيز  ) ٤(
 ).١٥٤\٨(, املجموع)٢٤١\٥(البحر ) ٥(
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إىل املـرد   نظـر,ًيومـا  رأت املرأة الدم فرتكت الوداع ونفرت ثم جاوز الـدم مخـسة عـرش
 وإن كـان يف ,يشء عليهـا  فإن كان تركهـا الطـواف يف حـال حيـضها فـال,الذي يرد إليه

 .)١( واألصحابافعي نص عليه الش,طهرها لزمها الدم
أن  حاضت املرأة قبـل طـواف اإلفاضـة فـاألوىل أن تقـيم حتـى تطهـر فتطـوف إال وإذا 

فإن أرادت النفر مع الناس قبل طـواف اإلفاضـة جـاز وتبقـى , ظاهر يكون عليها رضر
  مـا واملـاوردي ويف كـالم الـشافعي,بقيـت سـنني تطوف ولو فًحمرمة حتى تعود إىل مكة

وإذا ة, تأولـه عـىل الكراهـ وحـاول النـووي ,حتى تطـوف جيوز هلا أن تنفر بأنه ال يشعر
فـيام إذا كـان الطريـق , ملالـك ً خالفـا, حتى تطهر مل يلزم اجلامل انتظارهـاةأرادت اإلقام

 .)٣(باإلمجاعها ً فإن كان خموفا مل ينتظر,)٢(ًمناآ
 والبـاببـني  الـركن   وهـو, فاملـستحب يف  امللتـزم ,فـرغ مـن طـواف الـوداع إذا :فــرع

يـيل   فيجعـل اليمنـى ممـا, ويبـسط يديـه عـىل اجلـدارفيلصق بطنه وصدره بحائط  البيت 
, )٤( والـدنياةخـراآل أحـب مـن أمـر بـام  ويدعو,ييل  احلجر األسود  الباب واليرسى مما

  محلتنـي عـىل مـا,بـن أمتـكوا والعبد عبدك وابن عبدك ,بيتكاللهم إن  البيت : ويقول
 وبلغتنـي بنعمتـك حتـى أعنتنـي عـىل ,سخرت يل من خلقـك حتـى سـريتني يف بـالدك

 ى قبـل أن تنـأنفمـن اآل ًا وإال رضـ فازدد عني فإن كنت رضيت عني,قضاء مناسكك
 مستبدل بـك وال  هذا أوان انرصايف إن أذنت يل غري,عن بيتك داري ويبعد عنه مزاري

 اللهـم فاصـحبني العافيـة يف بـدين والعـصمة يف ,ٍراغب عنك والعن  بيتك  ببيتك وال
وامجــع يل خــري الــدنيا  ,أبقيتنــي  وارزقنــي العمــل بطاعتــك مــا, وأحــسن منقلبــي,دينــي

                                                 
 ).١٤٤\٨(املجموع ) ١(
 ).٤٣١\١(, هداية السالك )٨٠٦\٢(املنتقى ) ٢(
 ).١٤٦\٨(,املجموع)٨٠٧\٢(احلاوي  ) ٣(
 ) . ١٣٧٣\٤(سالك , هداية ال)٤٥٠ ٤٤٩اإليضاح وحاشيته ص ) ٤(
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 ويتعلـق صـىل اهللا عليـه وسـلم لنبـي ا ويـصيل عـىل ,ٍ إنـك عـىل كـل يشء قـديرةخرواآل
 .)١( الكعبة  بأستار

صـىل اهللا عليـه رأيـت رسـول :  قـال)٢(عن عبـد الـرمحن بـن صـفوان )أمحد  مسند(ويف 
مع سـول  ورأيت الناس ملتزمني  البيت ,//والبابًزما  الباب مابني  احلجر  ملتوسلم 

 بــني  صــىل اهللا اهللا عليـه وســلم أيـت رســول ر:  وعنــه قــال,)٣(  عليــه وسـلمصـىل اهللا اهللا
 ).املسند ( واحلديثان يف ,)٤(ً واضعا جبهته عىل  البيتالبابواحلجر 

 , وحتـت  امليـزاب ,وامللتـزم,  الطـواف:ًموضعا هنـاك مخسة عرشوالدعاء مستجاب يف 
 ويف  , وخلـف  املقـام , ويف  املـسعى ,ةواملـرووعـىل  الـصفا ,  وعند  زمـزم ,ويف  البيت 

 ذلك احلـسن البـرصي كر ذ,الثالث وعند  اجلمرات , ويف  منى , ويف املزدلفة,عرفات 
 عتامراال ويكثر .)٦() )٥(  إىل أهل مكةةرسالته املشهور(يف 

                                                 
وهذا من الشافعي رمحه اهللا وهو حسن : قال) ٢٦٩, ٢٦٨\٥) (٩٧٦٧(البيهقي, كتاب احلج, باب الوقوف يف امللتزم  ) ١(

, قــال )٢٨٢\٢(,مغنــي املحتــاج )١٣٧٣\٤(, هدايــة الــسالك )١٤٦\٨(, املجمــوع)٤٥٠ ,٤٤٩اإليــضاح وحاشــيته ص
جـاءت أدعيـة يف : ًمرفوعا,لكن روى الطرباين عن عبدالرزاق نحوه قال احلليمـيثم هذا الدعاء مل يرد : (اهليثمي يف حاشيته

 ). ذلك عن مجاعة من السلف فال يؤثر االشتغال هبا وإن طال يف طواف الوداع; ألنه من سنته التابعة له
قـام باملدينـة حتـى صفوان بن عبد الرمحن , وذكره ابـن حبـان يف الـصحابة وأ: عبد الرمحن بن صفوان بن قدامة , وقيل )٢(

 ).٥١٨\٢( هتذيب التهذيب .بعثه عمر يف جيش
 والبيهقي, كتاب احلج, بـاب ٢٧٦ص) ١٨٩٨(وأبودواد, كتاب املناسك, باب امللتزم ١ ٠٩٠ص) ١٥٦٣٨( املسند  ) ٣(

 . اإلسناد ضعيف; ألن فيه يزيد بن أيب زياد): ١٤٧\٨(,قال النووي يف املجموع)١٥٠\٥) (٩٣٣١(امللتزم 
 والبيهقــي, كتــاب ٢٧٦ص) ١٨٩٩( أخرجــه أبــودواد, كتــاب املناســك, بــاب امللتــزم ١ ٠٩٠ص) ١٥٦٣٥( املــسند  ) ٤(

 .  ألن املثنى بن الصباح ضعيف: )١٤٧\٨(املجموع : , قال)١٥٠\٥) (٩٣٣٣(احلج, باب امللتزم 
 ان سببها أن بعض إخوانـه أراد :١١٦رسالة احلسن إىل أهل مكة خمطوط باجلامعة اإلسالمية, وذكر يف شفاء الغليل ل ) ٥(

 .أن يتحول من مكة إىل بلد آخر, فأرسل له الرسالة من باب النصيحة
, ويف اإليـضاح )٢٨٢\٢(, مغني املحتاج )١٣٣٥\٤(, هداية السالك )١٤٧\٨(, املجموع٨رسالة احلسن البرصي ل ) ٦(

نه تابعي جليل ال يقوله إال عـن توقيـف وإن قلنـا ينبغي حتري هذه املواضع للدعاء رعاية ملا ذكره , أل: ( ٢٧١وحاشيته ص
 ).مثل هذا ال يعتد به إال إذا قاله صحايب دون غريه
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 عهـده بالبيـت خـرآ يكـون : فقيـل,فـرغ وخـرج وإذا.)١(إىل  البيـت  والطواف والنظـر 
 قـال ,افه كـاملتحزن عـىل فراقـهيلتفت إليه يف انـرص:  وقيل,إليه إىل أن يغيب عنه والنظر

 ألن املـيش ;يمـيش قهقـرى والوالصحيح أنه خيرج ويويل ظهـره إىل  الكعبـة : (النووي 
 ويـستحب أن يـرشب مـن نبيـذ: (وغـريه الطيـب  قال القايض أبـو. )٢()قهقرى مكروه

 ومل يكــن نبيــذ: قــال الــشافعي ,  رشب منــهصــىل اهللا عليــه وســلم   ألن النبــي;الــسقاية
  )٣()إسالم ٍالسقاية يسكر يف جاهلية وال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ألن النظـر : , قـال يف اإليـضاح وحاشـيته)٢٨٢\٢(, مغنـي املحتـاج )١٥٣\٨(,املجموع ٤٣٥اإليضاح وحاشيته ص ) ١(

 . إليها عبادة, فقد جاءت آثار كثرية يف فضل النظر إليها
: , وقـال يف اإليـضاح وحاشـيته)١٣٧٥\٤(, هدايـة الـسالك )١٥١\٨(,املجموع ٤٥١ ,٤٥٠يضاح وحاشيته صاإل ) ٢(

 .١٨٤ليس فيه سنة مروية والأثر حمكي وما ال أصل له اليعرج عليه, شفاء الغليل ل
 .والنبيذ الذي جيوز رشبه مامل يسكر: , قال)١٥٤\٨(,املجموع )٢٣٨\٥(البحر  ) ٣(
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 ).ويسن رشب ماء  زمزم (: قال
, )١(رواه مـسلم  "ُ طعـام طعـم شـفاء سـقم ة, إهنا مباركـ" صىل اهللا عليه وسلم لقوله 
تفرد بـه عبـد ( :قال البيهقي , )٢( "ملا رشب له  ٌ ماء  زمزم" صىل اهللا عليه وسلم وعنه 

وابـن وروى لـه الرتمـذي , ٌ خمتلف يف توثيقهوعبد اهللا بن املؤمل: قلت, )اهللا بن املؤمل 
اهللا   ثم اذكرة,فاستقبل القبل,  يعني  زمزم ,إذا رشبت: (قالوعن ابن عباس , )٣ (ةماج

 صـىل اهللا عليـه وسـلم   فـإن النبـي, فامحـد اهللا,فرغت  فإذا, وتضلع منها,ًثم تنفس ثالثا
 "من  زمزم )٤(يتضلعون أهنم ال بيننا وبني املنافقني ية ماآ "قال 

                                                 
, قال اهليثمـي يف حاشـية اإليـضاح ١٠٧٩ص ) ٢٤٧٣(ائل الصحابة, باب فضل من فضائل أيب ذر مسلم, كتاب فض ) ١(

 لـيس يف مـسلم وإنـام رواه الطـرباين والبـزار وأبـوداود الطيالـيس ورجالـه " وشفاء سقم ": واعرتض بأن قوله : (٤٤٢ص
: ( , قال١٧٧, وكذا يف شفاء الغليل ل)هرجال الصحيح, وجياب بأن الظاهر أهنا يف بعض نسخ مسلم فإن البيهقي نقلها عن

 ). ومل يروها مسلم وإن اقتضاه كالم النووي يف رشح مسلم والسبكي يف رشح املنهاج وتبعهام مجاعة
, والبيهقـي, كتـاب احلـج بـاب سـقاية احلـاج ٤٩٦ص) ٣٠٦٢(ابن ماجـة, كتـاب املناسـك, بـاب الـرشب مـن زمـزم ) ٢(

رواه عبد اهللا بـن املؤمـل وهـو منكـر احلـديث, ): (١٩٤\٢(,قال يف املعيار)٢٤١\٥) (٩٦٦٠(والرشب منهاومن ماء زمزم 
, ويف الفوائـد املجموعـة )إسناد ضعيف تفرد به عبد اهللا بن املؤمل وهـو ضـعيف): (١٥١\٨(, ويف املجموع )ومل يتابع عليه

ًوموقوفـا وعـن معاويـة  ًلكـن لـه شـاهد عـن ابـن عبـاس مرفوعـا: رواه ابن ماجة بسند ضعيف, قال الـسيوطي: (١١٢ص
ونيل الـسلف واخللـف ملطلوبـاهتم : (١٧٧, ويف شفاء الغليل ل....)فعة النووي وصححه الدمياطي واملنذري ضموقوفا و

 ). التي نووها عند رشبه دليل عىل صحة احلديث الوارد يف ذلك 
أحاديثـه : وقـال, ًن قاضيا بمكة, وليس بـذاككا: املكي, قال أمحد: عبد اهللا بن املؤمل املدين القريش املخزومي, ويقال  ) ٣(

ضـعيف, وكـذا عـن النـسائي, والـدارقطني, وقـال : لـيس بـه بـأس, وعنـه: صالح احلديث, وعنـه: مناكري, وقال ابن معني
: كان ثقة قليل احلديث, وقال ابـن عـدي: ليس بالقوي, وقال ابن سعد: أبوزرعة وأبو حاتم: منكر احلديث, وقال:أبوداود
هـ, طبقات ابن سـعد ١٦٠ت بمكة . شبه املرتوك: خيطئ, وقال عيل بن اجلنيد: ّلضعف عليها بني, وقال ابن حبانأحاديثه ا

 ).٤٤٠\٢(, هتذيب التهذيب )٤٩٤\٥(
 )٩٧\٣( النهاية . هومتدد األضالع واجلنبني من كثرة الرشب: التضلع )٤(
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, )٢( فنالوهـاةٌوقـد رشبـه مجاعـة مـن العلـامء ملطالـب جليلـ, )١(مـن طـرقرواه البيهقي  
 :  أنـه قـالصـىل اهللا عليـه وسـلم اللهم إنـه بلغنـي عـن رسـول اهللا : ويستحب أن يقول

 وكـذا ممـا لتعطينـي كـذا لتعـافيني أو يل أو وإين أرشبه لتغفر,  "رشب له  ملاماء  زمزم "
ويف , )٤(ٍ وليس الستحباب الرشب منها وقـت خمـصوص.)٣(خرته ودنياه آيريد من أمر
ثـم أتـى بنـي املطلـب وهـم  أفـاض إىل  البيـت صىل اهللا عليه وسلم أن النبي : الصحيح

فـرغ  باسـتحبابه إذارصح املتـويل  وهلـذا, )٥(ًفناولوه دلوا فرشب منـهيسقون عىل  زمزم 
بـام ٌيتوهم من عبارة الكتـاب أنـه خمـصوص  وإنام قلت هذا لئال, )٦(من طواف اإلفاضة

 .)٧()ويغسل صدره ووجهه ويصب عىل رأسه: (قال املاوردي , بعد احلج
يـت  ودخـول  الب,عتكاف يف  املسجد احلـرام  ونية اال, ختم القرانومما يستحب يف مكة

 ٌفريـضة مـا: (قـال الـشافعي , )٨( وفريـضة فاتتـه اجلامعـة فيهـاةًحافيا والصالة فيـه نافلـ
ّتفوتني يف مجاعة فأصليها يف موضـع أحـب إيل ٍ فـضلت بقرهبـا منـه   ألن البقـاع إذا; منـهٍ

 .)٩( )نه أفضل منهاطفب
 صىل اهللا البيت الذي ولد فيه رسول اهللا:  وزيارة املواضع املشهورة بالفضل منها

                                                 
 , والبيهقـي, كتـاب احلـج, بـاب سـقاية احلـاج ٤٩٦ص) ٣٠٦١(ابن ماجة, كتاب املناسك, باب الـرشب مـن زمـزم  ) ١(

 ).٥٢\٢(,وأخبار مكة )٢٤٠\٥) (٩٦٥٦(والرشب منهاومن ماء زمزم 
 ).٢٨٢\٢(,مغني املحتاج )٥٥٥\٣(, النجم الوهاج ٤٤٢اإليضاح وحاشيته ص ) ٢(
 ).٢٨٢\٢(مغني املحتاج ) ١٥٣\٨(, املجموع ٤٤٢اإليضاح وحاشيته ص ) ٣(
 ).٥٥٤\٣(النجم الوهاج  ) ٤(
 .حديث جابر سبق خترجيه  ) ٥(
 ). ٤٦٨\٢(التتمة ) ٦(
 ).٢٨٢\٢(, مغني املحتاج )٥٥٥\٣(,النجم الوهاج )٨٠٥\٢(احلاوي  ) ٧(
 ).٥٥٥\٣(,النجم الوهاج )١٥٣ ,١٥٢\٨(, املجموع ٤٤٣ ـــ٤٤١اإليضاح وحاشيته ص ) ٨(
 .مل أقف عىل هذا النص )٩(
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ٍاليوم يف مسجد يف زقاق  وهو , عليه وسلم   .)٢) (١(  زقاق املولد :يقال لهٍ
 ,ً مقيام به حتى هاجرصىل اهللا عليه وسلم  ا ومل يزل رسول اهللا )٣(بيت خدجية :  ومنها
  .)٤(ًمسجدا ةجعله معاوي وقد
, وفيها  عند  الصفا  التي يقال هلا  دار اخليزران)٥(األرقم   يف دار//مسجد:  ومنها

 )٩)(٨)(٧(, واجلبل الذي بجبل ثور)٦( , ومنها  الغار الذي بجبل حراء أسلم عمر
. 
 
 
 

                                                 
 .عىل الشبكة) بناء مكة أ(موقع . هي التي اآلن مكتبة مكة  ) ١(
 . ٦٤٦,والقرى ص  )٨١١ \٢(أخبار مكة  ) ٢(
هذه الدار, تعرف بزقاق احلجر, أو زقاق العطـارين يف شـارع الـصاغة بـسوق الليـل, ولـدت : دار خدجية بنت خويلد ) ٣(

ثـم أخـذها عقيـل بـن أيب فيها فاطمة ا, وأخواهتا وأوالد خدجية, وهبا بنى رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم , وهبـا توفيـت, 
 .منتدى دار الكتب. طالب  

 .١٨٦, تاريخ مكة املكرمه واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة والقرب الرشيف ص)٨١٣,٨١٤\٢(أخبارمكة ) ٤(
 كان موقعها عىل املسطح األيمن جلبل الصفا, فوق أنفاق الصفا املؤدية إىل حي العزيزية, كانت هذه الدار: دار األرقم  ) ٥(

 .منتدى دار الكتب. أول دار اجتمع فيها النبي صىل اهللا عليه وسلم  بأصحابه الذين اعتنقوا اإلسالم
رحلـة . هو الغار الذي كان خيتيل فيه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  قبل نزول الوحي وهـو يف جبـل النـور: غار حراء ) ٦(

 .٩٠ابن جبري ص
م ٤٢١٣م, ويمتد من الشامل إىل اجلنوب عىل مسافة ٧٢٨مكة يبلغ ارتفاع قمته هو اجلبل الذي يقع جنوب : جبل ثور ) ٧(

ومنه اشـتق اسـم الغـار الـذي مكـث فيـه رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  يف . م تقريبا٤٠٠ومن الرشق إىل الغرب مسافة 
 .٢٦, املوسوعة احلرة, معامل مكة ص٩٣رحلة ابن جبري ص. اهلجرة 

 تــاريخ مكــة املكرمــة واملــسجد احلــرام واملدينــة الــرشيفه والقــرب الــرشيف ٦٤٦, القــرى,ص )٨١٤\٢( أخبــار مكــة  ) ٨(
 .١٨٦ص

هـذا مـن تتبـع اآلثـار ومـن تعظيمهـا ومـن بـاب سـد : , قلـت)١٥٣\٨(,املجموع ٤٤٥, ٤٤٤اإليضاح وحاشيته ص ) ٩(
 ). لتوحيدسد الذرائع يف ا( الذرائع, فالصواب أنه التزار هذه املواضع, وهناك رسالة علمية 

 أ//١٣٦

  
 



  
٤٨٦ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ).بعد فراغ احلج  صىل اهللا عليه وسلم اهللا ل وزيارة  قربرسو(: قال
رواه الــدارقطني  "مــن زارقــربي حلــت لــه شــفاعتي "  :صــىل اهللا عليــه وســلملقولــه 

 ًين زائـرا الء مـن جـا":  صـىل اهللا عليـه وسـلم  ولقولـه, )١( وصححه عبـداحلق,غريهو
ًزياريت كان حقا عيل أن أكون شفيعا ٌحاجة إال هلميع ٌرواه مجاعة مـنهم  " يوم القيامة  لهً

فهـذان , )٤(ح الصحا)٣( ]ننالسب[به املسمى ايف كت )٢(اإلمام احلافظ  أبوعيل بن السكن
ًبينـت ذلـك بيانـا     وقد,نع وقوهلام أوىل من قول من ط,إمامان صححا هذين احلديثني

 بشفاء السقام(يب املسمى اًشافيا يف كت

                                                 
,والبيهقــي كتــاب احلــج بــاب زيــارة قــرب النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم  )٢٤٤\١) (٢٦٦٩(الــدارقطني, كتــاب احلــج ) ١(
ًمن زارين كنت له شفيعا أو شهيدا ومن مات يف أحد احلرمني بعثه اهللا يف : من زار قربي أوقال"ولفظه ) ٤٠٣\٥) (١٠٢٧( ً

, )٤٨١\١)(٨٢٢(كتاب احلج باب فضائل املدينـة ) خمترص الزوائد( جممهول والبزارهذا إسناد:  وقال"اآلمنني يوم القيامة 
, وقـال يف )٢\٤(عبد اهللا بن إبراهيم مل يتابع عـىل هـذوإنام يكتـب مـايتفرد بـه, وهـو مـرتوك, وكـذا يف جممـع الزوائـد: وقال

هــذا حــديث : (٦٧ −٣٠ صرواه الــدارقطني والبيهقــي بإســنادين ضــعيفني ويف الــصارم املنكــي): ١٥٤\٨(املجمــوع
غريصحيح والثابت بل هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن ضعيف اإلسناد, عندهم اليقوم بمثله حجة, واليعتمـد عـىل 

ًوتكلـم كالمـا  ........." وجبـت لـه شـفاعتي "وذكـر روايـة أخـرى ......مثله عند االحتجاج إال الضعفاء يف هـذا العلـم
 ).٢٥١\١(وكشف اخلفاء ..... ) ًطويال

اإلمام احلافظ املجود الكبري, أبو عيل, سعيد بن عثامن بن سعيد بن السكن أكثر الرتحال مجع وصنف, وجرح وعـدل,  ) ٢(
, وصـحيحه هـذا مل يطبـع حـسب )٣٨٧ \ ٣(, النجـوم الزاهـرة)١١٧\١٦(سـري أعـالم النـبالء. هـ٣٥٣وصحح وعلل ت

 . علمي
 .١٨٥هو يف شفاء الغليل لالسكن, وهو حتريف وما أثبته : يف األصل ) ٣(
هذا احلديث ليس فيه ذكر زيارة القرب والذكر الزيارة : ٦٨, ويف الصارم املنكي ص)١٦\٥) (٤٥٤٦(املعجم األوسط  ) ٤(

بعد املوت مع أنه حديث ضعيف اإلسناد منكر املتن اليصلح االحتجاج به والجيوز االعتامد عىل مثله, ومل خيرجه أحـد مـن 
ة والرواه أمحد يف مسنده وال أحـد مـن األئمـة املعتمـد عـىل مـاأطلقوه يف روايـتهم, والصـححه إمـام أصحاب الكتب الست

يعتمد عىل تصحيحه وقد تفرد به هذا الشيخ الذي مل يعرف بنقل العلـم ومل يـشتهر بحملـه ومل يعـرف مـن حالـه مـا يوجـب 
رواه ): ٢\٤( قـال يف جممـع الزوائـد. راحلـديث املنكـتهر إال برواية هـذا قبول خربه, وهومسلمة بن سامل اجلهني الذي مل يش

 . الطرباين يف األوسط والكبري, وفيه مسلمة بن سامل وهو ضعيف

  

زيارة املدينة بعد الفراغ 
 من احلج
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 ثـار واآل,بأسـانيدهاة  يف الزيـارةومجعـت فيـه األحاديـث الـوارد, ) يف زيارة خري األنام 
 وبينـت أن ذلـك مـن القـرب التـي مل ,غـري  الةبقصد الزيار يف السفر إىل  املدينة ةالوارد

  .)١(خيتلف املسلمون فيها
أن الغالــب عــىل احلجــيج  :كــد ألمــرين أحــدمهاآ ولكــن للحــاج ة,ً مطلقــا قربــرةوالزيــا

ـــوا  فـــإذاة,فـــاق بعيـــدآالـــورود مـــن  ـــارمـــن  املدينـــة  قرب , )٢(ةيقـــبح أن يرتكـــوا الزي
 .)٣(ويف سنده مقال " من حج فلم يزرين فقد جفاين " :ٍحلديث ورد فيه :والثاين

 والـصالة ةن القرب من الزيارما حيصل فيها م كلويستحب أن ينوي بسفره إىل  املدينة 
يف طريقــه مــن   ويكثــر,ٍ ونحــوه ليثــاب عــىل القــصد لكــل منهــاواالعتكــافيف املــسجد 

 .)٤(صىل اهللا عليه وسلم  الصالة والتسليم عىل النبي
 املعرس  وهو, التي  بذي احلليفة أن ينيخ  بالبطحاء  إىل  املدينة قفل من مكة ينبغي إذاو
 شـديد احلـرص وكـان ابـن عمـر , )٦( صىل اهللا عليه وسلم  ً ويصيل هبا تأسيا بالنبي,)٥(

 وأن ابن, أنه راث عىل ابن عمر عىل ذلك حتى روي عن نافع 
                                                 

 . ١٨٥, شفاء الغليل ل)٢٨٩\١(فتاوى السبكي  )١(
 ).٢٨٣\٢(مغني املحتاج  ) ٢(
ه النعامن بن شبل البـرصي روا: (٣٢٠, ويف تذكرة احلفاظ للمقديس ص)٢١٧\٢(أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات  ) ٣(

عن مالك عن نافع عن ابن عمر, والنعامن هذا يأيت عىل الثقات بام ليس من حديثهم, والنعامن هذا اهتمه موسى بـن هـارون 
). آفته حممد بن حممد بن النعامن بن شبل عن أبيه عن مالـك : (٢٨٠,ويف تلخيص املوضوعات ص)اجلامل والقول قوله فيه

ًواعلـم أن هـذا احلـديث املذكورحـديث منكـر جـدا الأصـل لـه بـل هـو مـن املكـذوبات : (١١٧نكـي صقال يف الصارم امل
 ). واملوضوعات

 ). ٢٨٤ ,٢٨٣\٢(, مغني املحتاج )١٥٨\٨(املجموع ) ٤(
 .التعـريس النـزول آخـر الليـل: عرس الرجل باملكان إذا نزل به وحط فيـه رحلـه وقيـل: موضع النزول يقال: املعرس ) ٥(

 ).٧٤١\٢(, إرشاد السالك )١١٥\٩( رشح صحيح مسلم املنهاج
البخاري, كتاب احلج, باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بـذي احلليفـة إذا رجـع مـن  ) ٦(

املنهـاج رشح صـحيح مـسلم .  ومـسلم, كتـاب احلـج, بـاب النـزول بـذي احلليفـة والتعـريس هبـا٢٨٥, ص)١٧٦٧(مكـة 
)١١٤\٩ .( 
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مـا حبـسك? فـأخربه , :   لـه ابـن عمـرجـاء فقـالً ثـم إن نافعـا ,سبقه إىل  املعرس  عمر 
 ال أبـو, قـ)١(ًفعلت ألوجعتك رضبـا   ولو,خرإين ظننت أنك أخذت الطريق اآل: فقال
ــالكي  بكــر ــم امل ــن اجله ــن أمحــد ب ــاب )٢(حممــد ب ــسن( يف كت ــن )٣() ةال ــد اهللا ب  عــن عب

 وإن ,ًقفل راجعا حتى يصيل فيـه إذاأحد  املعرس  جياوز وال: ( عن مالك )٤(عبداحلكم
عـن أهـل  وحكاه حممد بن احلـسن , )٥()مر يف غري وقت صالة فليقم حتى حتني الصالة

إن أحـب أن يعـرس بـه حتـى : خـالف فقـالإن أبا حنيفـة ( : وقال ابن جهم ,)٦(املدينة 
بأنـه مثـل سن احـتج لـه حممـد بـن احلـ, و)٧() بواجـب عليـه وليس ذلك فعل,يصيل فيه

وهذا : ()٩( قال إسامعيل القايض املالكي ,)٨(صىل اهللا اهللا عليه وسلم منزل نزله رسول 
  واملواضع,خص بصالة تطوع ألن  املعرس ;وجه له التشبيه ال

                                                 
, )١١٤\٩(ًمسلم, كتاب احلج, باب النزول بذي احلليفة والتعريس هبا ومل يـذكره كامالاملنهـاج رشح صـحيح مـسلم  ) ١(

 .وسنده البأس به: , قال)١٠٠\٦(ًوهذا األثر وجدته مسندا يف فتح املالك بتوبيب التمهيد عىل موطأ مالك 
خمتـرص ابـن عبـداحلكم : ( أحـد الفقهـاء, لـه مـن الكتـبحممدبن أمحد بن اجلهـم املـالكي أبـوبكر, عـىل مـذهب مالـك ) ٢(

 . ١٦٨ طبقات الشريازي ص٣٤٠الفهرست ص). كتاب الرد عىل حممد بن احلسن(و) الصغري
 .مل أقف عىل من ذكر هذا الكتاب ) ٣(
ًعبد اهللا بن عبداحلكم بن أعني بن الليث كان رجـال صـاحلا ثقـة, متحققـا بمـذهب مالـك, فقيهـا صـدوقاع ) ٤( ً ً ً ًاقال وإليـه ً

, وكتـاب )األوسـط(, و)الـصغري(, و)املختـرص الكبـري(ًأفضت الرياسة بمرصبعدأشهب, وكان صديقا للـشافعي, صـنف 
 ). ٨٨١\٣) (التهذيب( هتذيب ٢١٨هـ الديباج املذهب ص٢١٤, وغريها ت )املناسك(, وكتاب )األهوال(
 ).١١٥\٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )١٠٠\٦(, فتح املالك بتوبيب التمهيد عىل موطأ مالك ٣٠١املوطأ ص ) ٥(
 ).٤٧٥\٢(احلجة عىل أهل املدينة  ) ٦(
, عمـدة )١٠٠\٦(,فتح املالك بتوبيب التمهيد عىل موطـأ مالـك )٣٥٥\١(, التفريع )٤٧٥\٢(احلجة عىل أهل املدينة  ) ٧(

 ).٧٤١\٢(, إرشاد السالك )٢٧٦\٨(القاري 
 ).١٠٠\٦(وطأ مالك فتح املالك بتوبيب التمهيد عىل م ) ٨(
القايض إسامعيل بن إسحاق بن محاد املالكي, الذي بسط فقه مالك ونرشه, واحتج له ودعا الناس إليـه ورغـبهم فيـه,  ) ٩(

. وغريهـا) حجاج القـرآن(و) الشافعي(و) عىل أيب حنيفة(و) الرد عىل حممد بن احلسن(و) خمترصه(و) املبسوط يف الفقه(له 
 . ١٥١الديباج املذهب ص ٣٤٠الفهرست ص. هـ٢٨٢ت
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 كـان يـصيل يف أي اهللا عليـه وسـلم  النبي صـىلوة, أنه يصيل فيها الفريض خر الظاهر اآل
 ملـا كـان هـذا مثـل سـائر املواضـع ولـو: (قالهذا معنى كالم إسامعيل , )ٍموضع أدركته

 .)١()توهم عليه حتى توعده فيه باألدب ماعىل نافع ابن عمر  أنكران ك
مـن   أكثـرةً وينبغي أن يكـون ذلـك سـنة مؤكـد,ًومل أر ألصحابنا يف ذلك كالما( :قلت 

القـول   وأمـا, إسـامعيل //قالـه القـايض ًتفاقـا ملـااملواضع التي صـىل فيهـا يف الطريـق ا
. )٢()ســتحباب املؤكــدالاوأهــل  املدينــة  ولعــل مــراد مالــك ,بــالوجوب حقيقــة فبعيــد

 . )٣(ويلبس أنظف ثيابهويستحب أن يغتسل قبل دخوله  املدينة 
 واإلجـالل ة قلبـه مـن اهليبـرشفهـا وحرمـة مـن فيهـا ومـأل استحـرضفإذا دخل  املدينة 

 املنـرب  أنـه جيعـل عمـود( ):اإلحيـاء(ويف  ,)٤(بالتحيـة دخل املسجد بـدأ  فإذا,واخلشوع
 وتكـون الـدائرة التـي ,جانبها الـصندوقإىل  ي منكبه األيمن ويستقبل السارية التءحذا
وسـع  وقـد, صـىل اهللا عليـه وسـلم  فذلك موقف رسـول اهللا , املسجد بني عينيهبلةيف ق

 , فليحرص عليـه, خمتص بذلك القدر الذي كان يف زمانهوالتضعيف.)٥()بعده املسجد
 فـإذا صـىل .)٦(يليـه أفـضل  ثـم مـا, فالتقـديم إىل الـصف األولةلكن إذا صـىل يف مجاعـ

 ثــم يــأيت القــرب الكــريم ,قــصده وقبــول زيارتــه هللا تعــاىل وســأله إمتــام مــااالتحيــة شــكر 
قال ابـن , )٧(أربع أذرع نحوويبعد من رأس  القرب  القرب   ويستقبل جدارةالقبل فيستدبر
 صىل أن يقوم وجاه النبي ّحبمن أ: (التابعي املشهور ةأيب مليك

                                                 
 ).١٠٠\٦(فتح املالك بتوبيب التمهيد عىل موطأ مالك  ) ١(
 . ,نقل عن مالك االستحباب)١١٥\٩(املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ٢(
 .٦٧٨, القرى ص)١٥٦\٨(املجموع  ) ٣(
 ).٥٥٧\٣(, النجم الوهاج ٦٧٨, القرى ص)١٥٦\٨(املجموع  ) ٤(
 ).١٥٦\٨(املجموع , )٣٩٠\١(إحياء علوم الدين  ) ٥(
 .٥١,املنتخب ص٥١٩اإليضاح وحاشيته ص ) ٦(
 )٢٨٩\١(, فتاوى السبكي)١٥٦\٨(املجموع  ) ٧(
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 وقال غريه مـن ,)عند القرب عىل رأسه ة فليجعل  القنديل الذي يف القبلسلم  اهللا عليه و
من استقبله  ر يف جدار القربفمسامر ص  وهو,أوضح من  القنديل  هو ثم ما: (ريناملتأخ

 هنـا هـو ةالقبلـ  واسـتدبارةاليوم فـض  واملسامر,اهللا عليه وسلم  النبي صىلاستقبل وجه 
ومناظرة مالك بن  ,)١()الدعاء  وعند,السالم  عند,العلامء مجهور املستحب عندنا وعند

 ةســتقبل القبلــأ ,أباعبــد اهللا  يــا( :وقــول املنــصور ة, مــشهور املنــصور  جعفــر  أبــاأنــس 
ه ومل ترصف وجهك عنـ : فقال له مالك,صىل اهللا عليه وسلم أستقبل رسول  أو وأدعو
 اسـتقبله ة,إىل اهللا يـوم القيامـعليـه الـصالة والـسالم دم آوسيلتك ووسـيلة أبيـك  وهو
 ليجمـع بـني ة أنـه يـستقبل القبلـ: ةوعن أيب حنيفـ , )٢()اىلفع به فيشفعك اهللا تعشواست

 واجلمهـور عـىل مـا, )٣(ة واستقبال القبلصىل اهللا عليه وسلم عبادتني السالم عىل النبي 
 ً نـاظرا إىل أسـفل مـا, فيقـف مـستقبل  القـرب ة,يف حالـة احليـا أحـسن كـام  وهـو,قدمناه

يرفـع  واإلجـالل ثـم يـسلم وال ةغـاض الطـرف يف مقـام اهليبـ القـرب  يستقبل من جدار

                                                 
وكـان الـصحابة إذا : (قـال) ٣٩٧\٢٧(, وشيخ اإلسـالم يف الفتـاوى١٨٦, شفاء الغليل ل)١٥١٢\٤(هداية السالك  ) ١(

 كــانوا يفعلــون يف حياتــه, وال يقــصدون الــدعاء عنــد أراد أحــدهم أن يــدعو لنفــسه, اســتقبل القبلــة ودعــا يف مــسجده, كــام
مع أن قربه من حني دفن مل يمكن أحد من الدخول إليـه إال لزيـارة ): (٣٩٩\٢٧(, وقال )احلجرة, وال يدخل أحدهم القرب

 ).وال لصالة وال لدعاء وال غري ذلك
هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أومؤولة هذه احلكاية عىل : (٣٤٤, ويف شفاء االصدور ص)١٥١٤\٤(هداية السالك  ) ٢(

باميوافق مذهبه من أن املراد به ماقاله يف الرواية األخرى البأس ملن قدم من سفر أوحـرج أن يقـف عـىل قـرب النبـي صـىل اهللا 
 :١١١, ويف القاعـدة اجلليلـة ص)عليه وسلم  يقف ووجهه إىل القرب الإىل القبلة ويدنو ويسلم ويدعو واليمـس القـرب بيـده

بن محيد الرازي ضعيف عند أكثر املحدثني , وبـني أن يف اإلسـناد مـن ال يعـرف  , ثم ذكر أن حممد ..)اية منقطعة هذه احلك(

ُلو أهنم إذ ظلموا أنفـسهم جـاءوك فاسـتغفرواوm وأما احلكاية يف تالوة مالك : (وقال. حاله ْ ْ َ ُ ْ َُ ُْ َ َ َ ُ َ َّ ُْ َ ََ ََ ْ ِ....  l 
 ). فهو, واهللا أعلم, باطل

 وذكـر اخلـالف يف ٣٤١, تـاريخ مكـة املـرشفة واملـسجد احلـرام واملدينـة الـرشيفة ص)١٠٦٦\٢(املسالك يف املناسك )  ٣(
والــصحيح املعتمــد عليــه أن يقــف قبالــة الوجــه املقــدس مــستدبر القبلــة, قــال يف هدايــة الــسالك : مــذهب احلنفيــة ثــم قــال

 ).٢٩٠٥\٥(البحر العميق  , )ضهم وليس بيشءوتبعه بع...... ...وشذ الكرماين من احلنفية ): ١٥١٢\٤(
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 الـسالم ,نبي اهللا  السالم عليك يا,رسول اهللا  السالم عليك يا: بل يقصد فيقول,صوته
 ,صـفوة اهللا  الـسالم عليـك يـا,حبيب اهللا ليك يا السالم ع,خرية اهللا من خلقه عليك يا

 ,املحجلـني قائـد الغـر  السالم عليـك يـا, وخاتم النبيني,سيد املرسلني السالم عليك يا
 السالم عليك وعىل أزواجك أمهات ,هل بيتك الطيبني الطاهرينأالسالم عليك وعىل 

 جـزاك ,ورمحة اهللا وبركاته , السالم عليك أهيا النبي,عباداهللا الصاحلني  وسائر,املؤمنني
ًنبيا ورسوالى رسول اهللا أفضل ماجز اهللا عنا يا  وصىل اهللا عليك كلـام ذكـرك ,عن أمته ً

 وصـىل اهللا , وصىل اهللا عليـك يف األولـني, ذكرك الغافلون//الذاكرون وكلام غفل عن
 كـام ,ق أمجعـنيلـأحـد مـن اخلعـىل صـىل   أفضل وأكمل وأطيب مـا,خرينعليك يف اآل

 ,اهللا إلـه إال  أشـهد أن الة, واجلهالـةبـك مـن العاميـ  وبرصناة,بك من الضالل قذنااستن
 ة وأشــهد أنـك بلغــت الرســال,أنــك عبــده ورسـوله وأمينــه وخريتــه مـن خلقــه وأشـهد

ينبغـي  ه هنايـة مـاائت اللهم , وجاهدت يف اهللا حق جهادهة ونصحت األمةوأديت األمان
ً وابعثــه مقامــا حممــودا,ملــونؤملــه املؤ ينأينبغــي  أن يــسأله الــسائلون وغايــة مــا الــذي  ً

 وأزواجــه أمهــات  حممــدلآوعــىل ,  اللهــم صــل عــىل حممــد عبــدك ورســولك,وعدتــه
 وارحـم ,ٌيـد جميـدإنـك محوعـىل آل إبـراهيم صـليت عـىل إبـراهيم   كـام,املؤمنني وذريته

لنبـي األمـي  ا وبـارك عـىل حممـد,إنك محيد جميـدل إبراهيم آمحت  رل حممد كامآًحممدا و
يف العـاملني  وعـىل آل إبـراهيموعىل آل حممد وأزواجه وذريته كـام باركـت عـىل إبـراهيم 

وعـىل آل ل حممد كام حتننت عـىل إبـراهيم آ اللهم وحتنن عىل حممد وعىل ,ٌإنك محيد جميد
       هذا وضاق وقته عنه اقترص ومن عجز عن حفظ , ٌإنك محيد جميدإبراهيم 

  صىل اهللا عليك اهللارسول عىل بعضه وأقله السالم عليك يا
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: )٢(ن حبيـب املـالكيابـوقـال .)١(ً وسلم, واملروي عـن الـسلف اإلجيـاز يف ذلـك جـدا
 فإنـه , والوقـارة واثـن عليـه وعليـك الـسكينصىل اهللا اهللا عليه وسلم سلم عىل رسول (

ثــم إن كــان أحــد أوصــاه . )٣() يــسمع ويعلــم وقوفــك بــني يديــهصــىل اهللا عليــه وســلم 
 رة,هـذا مـن العبـا رسول اهللا من فالن بن فـالن ونحـو  السالم عليك يا:بالسالم فليقل

 ألن رأسـه عنـد ;عنـهريض اهللا  ثم يتأخر إىل صوب يمينه قدر ذراع للسالم عىل أيب بكر
صـفي رسـول , بكر  أبا  السالم عليك يا: فيقولصىل اهللا اهللا عليه وسلم منكب رسول 

 صىل اهللا عليه وسـلم  جزاك اهللا عن أمة رسول , وثانيه يف الغارصىل اهللا عليه وسلم اهللا 
 ألن رأسـه عنـد منكـب ;تـأخر إىل صوب يمينه قدر ذراع للـسالم عـىل عمـر ثم ي, ًخريا

  جـزاك اهللا عـن أمـة,اهللا بـك اإلسـالم الذي أعـزعمر   فيقول السالم عليك يا,أيب بكر 
 : ة وهذه صورة القبور الكريم,)٤(ً خرياصىل اهللا عليه وسلم  نبيه

 النبي صىل اهللا عليه وسلم
  ٍ أبوبكر  

  عمر  
بالـة  ثـم يرجـع إىل موقفـه األول ق,)٥(ذلـك غـري: وقيـل,  هذا هو الصحيح يف صـورهتا

 ويتوسـل بـه يف حـق نفـسه ويستـشفع بـه إىل ربـه صىل اهللا عليـه وسـلم وجه رسول اهللا 

                                                 
 ).١٥١٠\٤(, هداية السالك )٢٨٩\١(,فتاوى السبكي )١٥٦\٨(,املجموع )٣٩١\١(إحياء علوم الدين  ) ١(
ًعبد امللك بن حبيب بن سليامن الـسلمي املـالكي أبـومروان كـان حافظـا للمـذهب مجاعـا للعلـم كثـري الكتـب صـواما  ) ٢( ً ً

طبقـات .  هـ٢٣٩ً, وغريها وهي أكثر من مخسني كتابا ت )اجلامع(, و)الواضحة(, و)تفسري املوطأ(ة ًقواماله مصنفات كثري
 . ٢٥٦ الديباج املذهب ص١٦٤الفقهاءص

 . يدل عىل ذلك , وذكر كالما قبله بمعنى هذا , ذكر رواية ابن حبيب )٧٥٥\٢(إرشاد السالك  ) ٣(
 )١٥٦\٨(,املجموع )٣٩١\١(إحياء علوم الدين  ) ٤(
, ٤٩٨,اإليـضاح وحاشـيته ص٢٧٨,الـدرر الثمينـة ص١٣٢كتاب املناسك وأماكن طـرق احلـج ومعـامل اجلزيـرة ص ) ٥(

 ).٢٨٧٥, ٢٨٧٤\٥(,البحرالعميق )١٥١٣\٤(هداية السالك 
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صـىل  عـن النبـي )املستدرك(يف رواه احلاكم   ومن الدليل يف ذلك ما,)١(سبحانه وتعاىل
غفـرت  رب أسألك بحق حممد ملـا يا:  قالةاخلطيئدم آ ملا اقرتف " :لا قاهللا عليه وسلم 

 إنك ملـا خلقتنـي ,يارب: ومل أخلقه? قال ًاوكيف عرفت حممددم  آيا : فقال اهللا تعاىل,يل
 إلـه إال ًقوائم العرش مكتوبـا العىل  رفعت رأيس فرأيت , من روحكّبيدك ونفخت يف

 : فقـال اهللا, إليـكلـقأحب اخل سمك إالا فعرفت أنك مل تضف إىل ,مد رسول اهللاهللا حم
حممـد  ال  ولو,سألتني بحقه فقد غفرت لك  إذ,ّ ألحب اخللق إيل// إنه,دم  آصدقت يا

ذكـرت هـذا احلـديث  وقـد.)٢(ٌحـديث صـحيح اإلسـناد هـذاقال احلـاكم  "خلقتك  ما
شـفاء (وجـوده يف كتـاب   قبل وجوده وبعدصىل اهللا عليه وسلم وأنواع التوسل بالنبي 

ابنا وغريهم عن العتبي ماحكاه أصح يقول الزائر ومن أحسن ما,  املتقدم ذكره)السقام
 فجـاء أعـريب صـىل اهللا عليـه وسـلم النبـي  ً جالـسا عنـد قـربُتكنـ مستحسن له قال )٣(

ُو َلــو أهنــم إذ ظلمــوا  m :  الــسالم عليــك يارســول اهللا ســمعت اهللا تعــاىل يقــول:فقــال ْ َُ ََ ْ ِ َّ َْ
ُأنفسهم جاءوك فاستغفروا ْ ْ ََ ُْ َ َ َ ُ َ ُ ُ واستغفر هلم الرسولاهللاََّ َ َّ ْ َ َُْ َ ْ َ َ..l  ُ)ًوقد جئتك مستغفرا مـن  ,)٤

  ثم أنشاء يقول ,ً مستشفعا بك إىل ريب,ذنبي
 . )٥(من دفنت بالبقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع واألكم خري يا

                                                 
 ) .١٥٧\٨(املجموع  ) ١(
السـيام يف هـذا األمـر كـم رشعـي حهذه احلكاية التي اليثبت هبـا : , قال يف شفاء الصدور)٦٧٢\٢) (٤٢٢٨(احلاكم  ) ٢(

ًا مندوبا; ألن الصحابة والتابعالذي لوكان مرشوع  .٣٤٦ ص. ن أعلم به وأعمل به من غريهمي ً
أشعار (, و)اخليل: ( حممد بن عبيداهللا العتبي األموي, أبو عبد الرمحن, أديب كثري األخبار, من أهل البرصة, له كتاب  ) ٣(

 ).٢٥٨\٦(, اإلعالم )٥٢٢\١(وفيات األعيان . هـ٢٢٨ت). األعاريب
 ).٦٤(النساء  ) ٤(
أ (لـسان العـرب مـادة . ًهي املوضع الذي أشد ارتفاعا مما حوله وهي الرابية: مجع أكمة, وهي دون اجلبال وقيل: األكم )٥(
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 ه فيه العفاف وفيه اجلود والكرمـاكنـٍفداء لقرب أنت سـنفيس ال
 احلـق ,عتبـي يـا:  فقـالصىل اهللا عليـه وسـلم أيت النبي ثم انرصف فحملتني عيناي فر

وقـد نظـم بعـضهم عـىل هـذين البيتـني عـدة , )١(لـه األعرايب فبرشه أن اهللا تعاىل قد غفر
 .)٢()شفاء السقام(أبيات كتبتها يف 

 ة التــي هنــاك ويــستقبل القبلــةســطوانواألفيقــف بــني  القــرب  ثــم يتقــدم إىل رأس  القــرب 
أحبه ولوالديه ومن شاء مـن أقاربـه  أمهه وما لنفسه بام وحيمد اهللا تعاىل ويمجده ويدعو

لـصالة فيكثر فيها من الدعاء وا ثم يأيت  الروضة ,)٣(وأشياخه وإخوانه ومجيع املسلمني
 ةٌ روضة من رياض اجلنومنربي مابني  قربي " :ويدعو ويف الصحيح ويقف عند  املنرب 

 فـإن عجـز فليحـرص عـىل أن يكـون يف مـسجده ,فيحرص عىل مالزمة الصالة فيها "
ً إنـه كـان سـبعني ذراعـا يف سـتني :وقـد قيـل ,صىل اهللا عليـه وسـلم الذي كان يف زمانه 

تـاريخ (ويف كتـاب . )٦(ةالـسبعالفقهـاء   أحـد)٥( هكذا قـال خارجـة بـن زيـد ,)٤(ًذراعا
  أن ذرعه من الرشق:)١(   للزبري بن بكار )٧( )املدينة 

                                                 
ة وإسنادها مظلـم أن ليست هذه احلكاية املذكورة عن األعرايب مما يقوم به احلج: ذكر ابن عبداهلادي يف الصارم املنكي ) ١(

ًخمتلف ولفظها مظلم خمتلف أيضا ولوكانت ثابتة مل يكن فيها حجة عىل مطلوب املعرتض وال يصلح االحتجاج بمثل هـذه 
 . ٢١٣−٢١٢ص. احلكاية وال االعتامد عىل مثلها عند أهل العلم

بـن الـصباغ يف كتابـه الـشامل, ومل , ونقلهـا عـن ا)١٤٠\٤) (٦٤(ذكر هذه القصة ابن كثري يف تفسري سورة النـساء آيـة  ) ٢(
 ).١٥١٩\٤(, هداية السالك )١٥٧\٨(, واملجموع )٤٦٦\٥( واملغني, ينكرها

 ). ١٥٧\٨(, املجموع )٣٧٨\٥(,البحر)٣٩١\١(إحياء علوم الدين  ) ٣(
 .نقله عن السبكي. ,)يف ستني ذراعا أو يزيد: (١٩٠يف شفاء الغليل ل ) ٤(
وملا بلغ عمـر بـن عبـدالعزيز موتـه . هـ١٠٠نصاري أبوزيد أحد الفقهاء السبعه باملدينة ت خارجة بن زيد بن ثابت األ ) ٥(

 . ٩٩,اخلالصه ص)٤٨\٢(هتذيب التهذيب . ثلمة واهللا يف اإلسالم: قال
 ).١٥٩\٨(, املجموع ٥١٤اإليضاح وحاشيته ص ) ٦(
 .١٩٠ذكره يف شفاء الغليل ل ) ٧(
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مـع مـا سـبق قـال أهـل ) ٣(  ويف  كتـاب ابـن النجـار ,)٢(ً إىل الغرب ثالثة وستون ذراعا
 يف ٍةً مرة حني قـدم أقـل مـن مائـ, مسجده مرتنيصىل اهللا عليه وسلم  النبي ىبن: (السري
 وكـان جـداره أول .)٤(مثلـه بناه وزاد عليـه يف الـدور تح اهللا تعاىل عليه خيرب فلام فٍة,مائ
عـىل   وهـوصـىل اهللا عليـه وسـلم  وقبض النبي , ثم لبنتنيًا,ًثم بنوه لبنة ونصفة,  لبنًلبنة
 ,ً ذراعـانيربعـً وزاد فيـه فـصار طولـه وعرضـه مائـة وأ,بن اخلطاب   ثم بناه عمر,ذلك

ة, أن شاور فيه أهل الرأي من الـصحاب  بعد ثم بناه عثامن ,ًن ذراعايًوعرضه مائة وعرش
 ,ً ذراعـاني وسـتً وجعـل طولـه مائـة, فبنـاه وزاد فيـه,فاجتمعوا عىل هدمه والزيـادة فيـه

 ٍ فجعل طولـه مـائتي ذراع,ن عبد امللك  ثم بناه الوليد ب,)٥(ً ومخسني ذراعاًوعرضه مائة
 فزاد فيه مـن ,ثم بناه املهدي , )٦( وثامننيً ويف مؤخره مائةٍوعرضه يف مقدمه مائتي ذراع

عـىل  واستمر, ًالقبلة شيئا  ومل يزد فيه من املرشق وال املغرب وال,ٍمائة ذراعجهة  الشام 
ً ذراعــا وأربــع //ٌمائــة ذراع وأربــع ومخـسون إىل  الـشام يــة فطولــه اليـوم مــن قبل,ذلـك
 ,ً وسبعون ذراعاٍ ومن رشقيه إىل غربيه مائة ذراع,أصابع

                                                                                                                                            
ار بن عبد اهللا بن العوام القريش كان من أعيان العلامء, وتوىل القضاء بمكة حرسها اهللا أبو عبد اهللا الزبري بن بكر بن بك ) ١(

, الــديباج املــذهب )٣١١\٢(هـــ وفيــات األعيــان ٢٥٦أنــساب قــريش ت: تعــاىل, وصــنف الكتــب النافعــة, منهــا كتــاب 
 .١٩٤ص

 .١٩٠شفاء الغليل ل ) ٢(
 العرص حمب الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممود بن حسن بن هبة اهللا بن اإلمام العامل احلافظ البارع حمدث العراق مؤرخ ) ٣(

, وهو الكتاب الذي أشـار إليـه )الدرر الثمينة يف تاريخ املدينة(هـ, من مؤلفاته ٥٧٨حماسن البغدادي, ابن النجار, ولد سنة 
, سـري أعـالم )٥٠٢\٢(قـات اإلسـنوي طب. هــ٦٤٣, ت)املؤتلف واملختلف( , و)القمر املنري يف املسند الكبري( الشارح , و

 ). ١٣١\٢٣(النبالء
 . ١٩٠, شفاء الغليل ل٢٦٧تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة ص  ) ٤(
 .٦٨٠ القرى ص٥١٥,اإليضاح وحاشيته ص)٥٣٩\١(, الفتح )٤٤٦(البخاري, كتاب الصالة, باب بنيان املساجد ) ٥(
 ).٩٠\٩(البداية والنهاية . ٦٨١, ٦٨٠قرى ص ,ال٥١٥اإليضاح وحاشيته  ) ٦(
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 ومـن , وثـالث أصـابع, ومخـسونٌة وتسع,مائة ذراع  الشام  إىلة وطول رحبته من القبل
 .)١(ةً وتسعون ذراعا راجحٌتسعةإىل غربيه رشقيه 

 بـني يالتـ الـداربزينات  ة مـن القبلـصـىل اهللا عليـه وسـلم  وحدود  مـسجد رسـول اهللا 
 وعرضـه مـن املـرشق ,اخلشبتان املغروزتان يف صـحن املـسجد ومن  الشام ,األساطني 

  وهـو, الذي بعد املنـرب ةإىل  األسطوانصىل اهللا عليه وسلم  إىل املغرب من  حجرة النبي
 الذي كـان يـصيل فيـه صىل اهللا عليه وسلم  و مقام النبي وذرع مابني  املنرب ,البالط خرآ

 ثـالث ومخـسون ذراعـا والقـرب  وشرب, وذرع مـا بـني  املنـربًحتى تويف أربعة عرش ذراعا
 .)٢(ا فإنـه يف حجـرة عائـشة,  وسـلم صـىل اهللا عليـهًخارجا عن  مسجده   والقربوشرب,

ًزا مـن سـقف جحـا اهللا عليـه وسـلم  النبـي صـىل حجـرة عىل عبدالعزيز بن ا عمر ىوبن
وعــىل   عــىل دوراهنــا وهــو, يف وســطه ة وصــارت  احلجــرة املقدســ,املــسجد إىل األرض

 ة وفيـه خوخـ, وفوقهـا سـقف املـسجد,ة عىل هيئـة اخليمـٌعَّ مشمٌثوب  ةاحلجرة الرشيف
 خـرآ ٌق وعليها ممـر, أخرىٌ يف سقف السطح خوخةة وفوق اخلوخ,وعليها ممرق مقفل

 ةواجلـص عـىل يمـني  احلجـر  باآلجرٌ مبنيةٌحظرة  وحوهلا يف سقف املسجد,ً أيضاٌمقفل
 وعليـه شـباك ,ارعـنيذمن   نحوٌ ومن سقف املسجد وسقف السطح فراغ,عن السطح

ٍ حلاجـة ّ ويـشاك إذا أرادوا الـدخول إىل ثـم,من حديد ويرمي الضوء من رحبـة املـسجد
 .)٣(ٍعامرة حتدث ٍلغرض أو

  ففعل وبقي الرخام عليها,الرخام احلجرة  أن تأزر  أمرةاخلالفويل املتوكل   وملا

                                                 
,تــاريخ مكــة املــرشفة واملدينــة الــرشيفة )٥٥٤\١٠(, البدايــة والنهايــة ٦٨١, القــرى ص٥١٥اإليــضاح وحاشــيته ص ) ١(

 .٢٨٤٢٨٥ص
 .٢٨٤,٢٨٥تاريخ مكة املرشفة واملدينة الرشيفة ص ) ٢(
 .٢٨٢ص. تاريخ مكة املرشفة واملدينة الرشيفة ) ٣(

  

  
 سجد النبويحدود امل



  
٤٩٧ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 زنكـي ي بنرزي وتأزيرها  فجدد,)٢)(١( يف خالفة املقتفي ة إىل سنة ثامن وأربعني ومخسامئ
ــ,)٣( ــا قام ــام حوهل ــل الرخ ــسطهة وجع ــصندل , وب ــن خــشب ال ــباكا م ــا ش ــل هل ً وعم

تـى عمـل هلـا عـىل ذلـك ح ومل تـزل  احلجـرة ,يـيل الـسقف  وأداره حوهلا مماس,واألبنو
 )٦(ً وزيــر املــرصيني ســتارة مــن الــديبقي)٥( الــصالح ره صــ)٤(احلــسن بــن أيب اهليجــاء 

 البنفـسجي, ٌ ستارة مـن اإلبريـسم)٧(هللا أمر ا املستيضء بة ثم جاءت من اخلليف,األبيض
 ;األسـود, وعملت سـتارة مـن اإلبريـسم )٩(, حجت أمه )٨(   فلام ويل النارص لدين اهللا

 .)١٠(بعضهن عىل بعض ثالث ستائر ةفعىل  احلجر
 يف  فأفكروا, ة يف  احلجرٍدةصوت ه  سمعواة,سامئمخويف سنة ثامن وأربعني و

                                                 
ً سنة كان عاملا أديبا شجاعا حليام دمـث ٤٠في ألمر اهللا أبو عبد اهللا حممد بن املستظهر باهللا بويع له باخلالفة وعمره املقت ) ١( ً ً ً

تـاريخ اخللفـاء . هـ٥٥٥ًاألخالق كامل السؤدد حمبا للحديث وسامعه, وكانت أيامه نرضة بالعدل زاهرة بفعل اخلريات ت 
 . ٤٠٧−٤٠٣ص

 ).١٥٥٧\٤(هداية السالك  ) ٢(
 .مل أقف عىل ترمجته ) ٣(
 . مل أقف عىل ترمجته ) ٤(
 .مل أقف عىل ترمجته ) ٥(
 ). ٢\١(من دق الثياب مرص املعروفة تنسب إىل دبيق من أعامل مرص معجم البلدان : الدبيقي ) ٦(
 يف أيامـه ضـعف الـرفض ذا حلـم ورأفـة احلسن أبوحممد بن املستنجد بـاهللا كـان دائـم البـذل للـامل: املستيضء بأمر اهللا ) ٧(

 . ٤١٢−٤٠٩تاريخ اخللفاء ص. هـ٥٧٥ببغداد وأمن الناس ورزق سعادة عظيمة يف خالفته ت 
أمحد أمري املؤمنني اإلمـام النـارص لـدين اهللا , أبـو العبـاس ابـن اإلمـام املستـيضء بـأمر اهللا, أيب حممـد احلـسن اهلاشـمي  ) ٨(

ًنة, كان مقبال عىل احلديث الرشيف, وكان له هيبة عظيمة , كـان شـهام, س٤٧هـ,طالت مدة خالفته ٥٥٣العبايس, ولد سنة  ً
 ).١٩٢\٢٢(هـ, سري أعالم النبالء ٦٢٢تاريخ اإلسالم حوادث سنة . هـ٦٢٢ًشجاعا, ت

الست اجلليلة أم اخلليفة النارص لدين اهللا, وزوجـة املستـيضء , كانـت صـاحلة عابـدة كثـرية الـرب واإلحـسان والـصالة  ) ٩(
, تـاريخ )٤٤\١٣(البدايـة والنهايـة . هــ ٥٩٩ت. سنة, نافذة الكلمة مطاعـة األمـر٢٤اف, عاشت يف خالفة ولدها واألوق

 .هـ٥٩٩اإلسالم حوادث سنة 
 ).١٥٥٨\٤(, هداية السالك ٢٨٠الدرر الثمينة ص ) ١٠(
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 ة شـيخ الـصوفي,)١(النـسائي عمـر ذلـك فلـم جيـدوا إال ٍ شخص يصلح للنزول ليبـرص
ًومرضـا حيوجـه  ًأن بـه فتقـا  فذكر,له ذلك  فذكروا,ً وكان جماورا  باملدينة ,)٢(باملوصل 

ن  إنـه امتنـع مـ: فقيـل,أمهلـوين حتـى أروض نفـيس (: فـألزموه فقـال,ًإىل الغائط مرارا
 يبـرص ما  إمساك املرض عنه بقدر)٣(صىل اهللا عليه وسلم  وسأل النبي ,األكل والرشب

 ودخـل منـه إىل  ,الـذي بنـاه عمـر   إىل  احلظـرية ثم أنزلوه يف احلبـال مـن اخلوخـ,وخيرج
, ً شيئا من طـني الـسقف وقـع عـىل القبـور// فرأى,ٌ ومعه شمعة يستيضء هبا, ةاحلجر

خـرج مـن  مـا وأمـسك اهللا عنـه ذلـك الـداء بقـدر :قـال, فأزاله وكـنس الـرتاب بلحيتـه
مخـسني سـنة أربـع و خرمن ربيع اآل ويف يوم السبت احلادي عرش.)٤( وعاد إليه,املوضع
ًرائحــة كرهيــة فــأنزلوا  وجــدواة,ومخــسامئ  ,)٦( ومعــه الــصفي الــصويف,)٥( اخلــيصًانــا بً

كــان يف و ,ه فــأخرجو,هــبط ومــات ًرا قــدِهــ  فوجــدوا,)٧( اوي الــصويفشوهــارون الــ
ك التـاريخ إيل يومنـا هـذا مل ومـن ذلـ: (قال ابـن النجـار , واملسجدبني  احلجرة  زجاحلا

 .)٨()ينزل أحد إىل هناك

                                                 
 .مل أقف عىل ترمجته ) ١(
معجـم البلـدان . سـالم , أهلهـا كلهـم مـن الـسنةبلـدة يف العـراق, وهـو مدينـة مـشهورة , إحـدى قواعـد اإل: املوصل ) ٢(
)١٨١\٤.( 
 .اهللا عليه وسلم  رشك أكربالنبي صىل وهو الصواب; ألن دعاء) وسأل اهللا: (٢٨٤يف الدرر الثمينة ص ) ٣(
 ).٢٨٣\١(,فتاوى السبكي٢٨٤الدرر الثمينة ص ) ٤(
 .مل أقف عىل ترمجته ) ٥(
 .مل أقف عىل ترمجته ) ٦(
 .ترمجتهمل أقف عىل  ) ٧(
 .٢٨٤الدرر الثمينة ص ) ٨(
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 : وسطهواحلجرةبن عبدالعزيز  ز الذي بناه عمرجوهذه صفة احلا

 
 
 

 القبلة
 من املغرب إىل املسامر املقابل

لوجه النبي صىل اهللا عليه وسلم مخس أذرع

مسامر 

 ًطول هذا احلايط سبع عرشة ذراعا

 ًطول هذا اجلدار مخس عرشة ذراعا

رب
املغ

 
سلم 

يه و
هللا عل

ىل ا
ي ص

 النب
مقام

 إىل 
جرة

 احل
من

طول هذا اجلدار سبع عرش ذراعا
طول هذا الذراع ثامن أذرع 
 

راعا
رش ذ

نا ع
ر اث
جلدا

ذا ا
ل ه

طو
ً  

يف هذه الرحبة كانت حجرة 
هللا

أ

البيت باب

ها هانا تصىل عىل اجلنائز خارج املسجد
 

طول حيطان احلاجز اخلارجي يف 
السامء ثالث وعشون ذراعا
ً

ألرجال عمر  عىل هذا 

 هاهنا بيت فاطمة عليهام السالم

مقام جربيل عليه 
السالم طول هذه 

الرحبة ذراعان 

ًمن احلجرة إىل املقصورة تسع عرشة ذراعا ومن 
 املقصورة إىل احلايط سبع أذرع

 مسامر فضة اسطوان

 اسطوان

 مالنبي صىل اهللا عليه وسل
  أبو بكر 
  عمر

اسطوان 
النبي صىل 
اهللا عليه

 اسطوان

 اسطوان

ا وطول حيطان احلجرة عائشة اهذه صفة بيت 
البيت بئر طي يف السامء عرشة أذرع يقال أن يف 
ص النب غسل النب سعف عليهوباقية اهللا ىل

مستقبلالشام
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 وال, يـستقبل املـصلون  القـرب  من جهـة الـشامل عملـوه حتـى ال وحتريف اجلدار//     
  ويكـره مـسحه باليـد,بجـداره  ويكـره إلـصاق الـبطن والظهـر,أن يطـاف  بـالقرب  جيوز

 صـىل اهللا عليـه وسـلم  هيف حياتـ حـرض منـه لـو يبعد منه كام  بل األدب أن يبعد,وتقبيله
صىل اهللا عليه  عىل الصلوات كلها يف  مسجدهوينبغي أن حيرص طول مقامه يف  املدينة ,

 وأفـضله يـوم ,الطاهرة فيـه القبور ويزوروأن خيرج إىل  البقيع , وأن يعتكف فيه وسلم 
 عم رسـول ةبحمز  ويبدأ, وأفضله يوم اخلميس,حد ُ وأن يأيت  قبور الشهداء بأة,اجلمع

صح , يف يوم السبت أوىل  وهو,لزيارته والصالة فيهويتأكد أن يأيت  مسجد قباء .)١(اهللا 
صـالة ":  قـال وسلم صىل اهللا عليهأن رسول اهللا  )٢(ري ظه عن أسيد بن )الرتمذي (يف 

 .)٣ (" ةقباء بعمر يف مسجد
أ ويتوض ئها فيرشب من ما,)٤( قبـاءوهي عند  مسجد , ويستحب أن يأيت  بئر أريس        
التـي  بـاريأيت  اآل, وًمن ثالثني موضعا  وهي نحوباملدينة وأن يأيت سائر املشاهد, )٥(منه

 ,ويتوضـأ, ويـرشب منهـا, ويغتـسل,  منهـاأ يتوضـصىل اهللا عليه وسلم كان رسول اهللا 
, أمكنـه وأن يـصوم هبـا مـا ة,امه جاللـة البقعـوأن يالحظ يف مدة مق, )٦(وهي سبع أبار

صـىل اهللا  فإن ذلك مـن مجلـة بـره, صىل اهللا عليه وسلم وأن يتصدق عىل جريان رسول 
                                                 

 ).٥٥٩\٣(, النجم الوهاج )١٥٢٦\٤(, هداية السالك ٦٧٩القرى لقاصد أم القرى ص ) ١(
أسيد بن ظهري بن رافع بن عدي األنصاري األويس احلارثي, له صحبة, أبوثابت عداده يف أهل املدينة, استـصغر يـوم  ) ٢(

 ). ٢٤٣\١(أحد, وشهد اخلندق أسد الغابة 
, وبوب له يف مـسلم, بـاب فـضل )١٢٣ (٨٩الرتمذي, كتاب الصالة, باب ماجاء يف فضل الصالة يف مسجد قباءص ) ٣(

 كان رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  يأتيـه ": مسجد قباء وفضل الصالة فيه, وساق اإلمام مسلم بسنده عن ابن عمر قال
ًراكبا وماشيا فيصيل فيه   ).١٦٩\٩( املنهاج رشح صحيح مسلم "ً

نسبت إىل أريس رجل من املدينة من اليهود فيها سقط خاتم النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  مـن يـد عـثامن يف : بئر أريس ) ٤(
 ). ٢٩٨\١(معجم البلدان . ًالسنة السادسة من خالفته واجتهد يف استخراجه فلم جيد إىل ذلك سبيال فلم يوجد

 . أنه مل جيده: ١١٨تفل فيها, وقد ذكر الشوكاين يف الفوائد املجموعة ص, وذكرأن رسول اهللا )١٥٩\٨(املجموع  ) ٥(
 ).١٥٩\٨(املجموع  ) ٦(
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 مـن تـراب حـرم  ةاملعمولـ)٢(ًوليس لـه أن يستـصحب شـيئا مـن األكـر. )١(عليه وسلم 
 .)٣(ذلك من ترابه وأحجاره غري  وال والكيزاناألباريق والاملدينة 

, )٥(ةاملـشهورة هكذا يف األحاديـث الـصحيح, )٤(إىل  ثورمابني  عري  وحد حرم  املدينة 
ــل ــ:وقي ــة قليل ــابني  عــري "ة ٍ إن يف رواري ــري )٦("وأحــدٍم ــن األث ــا اب وزعــم , )٧(حكاه

 .)٩(ةح أهنا الصحي)٨(احلازمي
ٌ جبل معروف باملدينةٌوعري   ً جبل هبا أيضاٌ وثور,)١٠( ٌ حتـى , لكنه ليس باملشهور, )١١(ٌ
 إنـام  ,ًيعرفون هبا جبال يقال له  ثـور  الإن أهل  املدينة : (عبيد القاسم بن سالم  أبو:قال

                                                 
 ).١٥٩\٨(املجموع  ) ١(
 ). رأك(العرب, املصباح املنري مادة  لسان . ًاحلفرة يف األرض جيتمع فيها املاء فيغرف صافيا) بالضم(األكرة : األكر ) ٢(
 ).٥٥٩\٣(, النجم الوهاج )١٥٤٧\٤(سالك , هداية ال)١٥٨\٨(املجموع  ) ٣(
 عـىل " إىل أحـد " أو " مـابني عـري إىل ثـور "واعلم أنه جاء يف هـذه الروايـة ): ١٤٣\٩(يف املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ٤(

 "حلرتـان  واملـراد بـالالبتني ا" مابني البتيها " ويف الروايات السابقة " اللهم إين أحرم مابني جبليها "ماسبق ويف رواية أنس 
و هذه األحاديث كلها متفقة; فام بني البتيها بيان حلد حرمها من جهتي املرشق واملغرب وما بني جبليها بيان حلده من جهـة 

 . اجلنوب والشامل
 كتـاب ٣٠١ص)١٨٧٠ (" املدينـة حـرم مـن كـذا إىل كـذا "البخاري, كتاب فضائل املدينة, باب حرم املدينـة ولفظـه  ) ٥(

اهللا النبي صـىل , ومسلم, كتاب احلـج, بـاب فـضل املدينـة ودعـاء١١٦٦ص) ٦٧٥٥(م من تربأ من مواليهالفرائض باب إث
 ).١٣٤\٩(عليه وسلم  فيها بالرب كة املنهاج رشح صحيح مسلم 

 )١٤٣\٩(املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ٦(
 ).٢٢٣\١(النهاية  ) ٧(
ن عثامن بن حازم احلازمي اهلمذاين, مجع وصنف, وبـرع يف اإلمام احلافظ أبوبكرحممد بن موسى بن عثامن بن موسى ب ) ٨(

ًفن احلديث خصوصا يف التصنيف يف احلديث عدة مصنفات, وصار من أحفظ الناس للحديث ورجاله,مع زهد وتعبد, له 
, )١٣\٧(طبقـات الـسبكي . هـ ٥٨٤ً, وغريها كان حجة ثقة نبيال ت )املهذب(, وأسندأحاديث )الناسخ واملنسوخ(كتاب 

 ). ١٦٧\٢١(ريأعالم النبالءس
 )٣٠٣\٣(ويف جممـع الزوائـد , ()وهو يف املـسند , )١٥٤١\٤(, هداية السالك )١٤٣\٩ (املنهاج رشح صحيح مسلم ) ٩(

 رجاله ثقات: وقال 
 )١٤٣\٩(املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ١٠(
 ).٨٧٩\٢(معجم البلدان  ) ١١(
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  وإن كــان هــو,ًغلطــا مــن الــراويًفيكــون  ثــورا : (قــال ابــن األثــري ,)١()بمكــة هــوثــور 
مـابني   قـدرٌأنـه حـرم مـن  املدينـة   ويكون املرادًإن عريا بمكة: وقيلة, األشهر يف الرواي

 وإنـام .)٢(بمكـةو ثـور ٍ  عـري ًحتريام مثل حتـريم مـابني أوحرم  املدينة ,من مكةو ثور عري 
 وممن حكاه لنـا ,)٣()ٌموجود حمقق هبا  وهو,باملدينةٌأنه  ثور  أجلأ إىل هذه التكليفات غري

 ,)٥(عن الـشيخ عفيـف الـدين بـن مـزروع )٤(حممد مسعود بن أمحد احلارثي احلافظ أبو
 وعـري,  احلديث عىل ظاهرهتبقية فالصواب ,ه وحققهآٌوكان ممن له عناية باحلديث أنه ر

 .جبالن باملدينة وثور
 ويعيـد نحـوويـأيت  القـرب , استحب أن يودع املسجد بـركعتني والـدعاء السفر أراد ذاوإ

خـر العهـد بحـرم  آجتعل هذا اللهم ال:  ويقولةيف ابتداء الزيار املذكور السالم والدعاء
 وارزقنــي ة,ســهلًإىل احلــرمني سـبيال  يل العـود ويــرس , صــىل اهللا عليـه وســلم رسـولك 

 // وينـرصف تلقـاء,إىل أهلنـا سـاملني غـانمني  وردناة,خروالعافية يف الدنيا واآل العفو
  .)٦(يميش القهقرى  وال,وجهه

                                                 
, )١٥٤١\٤(, هدايـة الـسالك )١٤٣\٩(هـاج رشح صـحيح مـسلم , املن)٢٢٣\١(, النهايـة )٨٧٩\٢(معجم البلدان  ) ١(

 . إىل بمعنى مع, كأنه جعل املدينة مضافة إىل مكة يف التحريم: وقيل: قال يف معجم البلدان
 ).٨٧\٢(, معجم البلدان )٢٢٣\١(النهاية  ) ٢(
 .  يف العبارة عدم وضوح  ) ٣(
املـرصي الفقيـه, املحـدث احلـافظ, قـايض القـضاة سـعد الـدين أبـو مسعود بن أمحد بن مسعود احلارثي البغدادي, ثم  ) ٤(

ًحممد, وأبو عبد الرمحن صـنف يف احلـديث والرجـال والفقـه كـرشح سـنن أيب داود, ورشح بعـض املقنـع وكـان سـنيا أثريـا  ً
بلـة ذيـل طبقـات احلنا. هــ٧١١ًمتمسكا باحلديث ولـه حـظ يف العربيـةوكان فـصيح العبـارة سـمع منـه الـسبكي وغـريه ت 

   ). ٢١٣ ,٢١٢\٢(, الدر الكامنة )٣٦٣ ٣٦٢\٢(
جاور باملدينة أكثر عمـره, وحـج أربعـني حجـة متواليـة م بن حممد بن مزروع املرصي البرصاإلمام أبو حممد عبد السال ) ٥(

ًوكان من حماسن الشيوخ, عاقال خريا وله نظم وأفتى عىل مذهب أمحد ت   ). ٣٤٣\٢(الذيل عىل طبقات احلنابلة . هـ٦٩٦ً
 ).٥٥٩\٣(, النجم الوهاج )٢٩٠\١(, فتاوى السبكي )١٥٤٦\٤(, هداية السالك )١٥٩\٨(املجموع ) ٦(
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 ). اإلحرام:ةأركان احلج مخس:فصل(: قال رمحه اهللا
الم فيـه كـالكالم يف كوال, )٢(ًرشطاتسميته  ة وعن أيب حنيف,)١(عىل أنه البد منه  أمجعوا
ٌ وإن كــان يف نيــة الــصالة نــزاع ,ٌيف أنــه ركــنعنــدنا خــالف   ولكــن الة, يف الــصالةالنيــ

 ة,اإلحـرام بالنيـ فـرس إذا يمكن جريان ذلك هنـا إال  أوال,ٌرشط ٌركن أو مذهبي يف أهنا
أن بعـد  الكـن يلـزم عـىل هـذ,  فـالةالـدخول يف العبـاد وهـو, بمعنـى زائـد فـرس أما إذا

ًالــدخول يف الــصالة ركنــا زائــدا عــىل النيــ ً يف احلــج رشطــا زائــدا عــىلة وأن تعــد النيــة,ً ً 
 .)٣(من صنع ذلك  ومل ير,اإلحرام

 ).والوقوف(: قال
 .)٤( باإلمجاع

 ).والطواف(: قال
بـد مـن كـامل  وعندنا ال, )٦(اكتفى بأكثره ةحنيف أبا إال, )٥( أي طواف اإلفاضة باإلمجاع

 .)٨(زاد عىل ثالثة أشواط ونصف صح  وعنده لو,)٧(سبعة أشواط
 

                                                 
, إرشاد الساك )٣٢١\٣(, حتفة املحتاج )٥٦٠\٣(,النجم الوهاج ١٩٣, حتفة اللبيب ص٤١٧اإليضاح وحاشيته ص ) ١(
 ).٣١٧\١(, املسالك يف املناسك)٤٤٥\١(
 ).٤١٤\٣(, حاشية ابن عابدين )٧٦٥\٢(,املبسوط )٣١٧\١(املسالك يف املناسك  ) ٢(
, وذكـر أن األصـحاب اختلفـوا يف أن النيـة يف )٢١٠\١(, قواعـد احلـصني )٥٦١\٣(,الـنجم الوهـاج ٥٩الوجيز ص ) ٣(

 . العبادات ركن أو رشط وأن فيه وجهني واختار األكثرون أهنا ركن
 ).٥٦١\٣(نجم الوهاج , ال١٩٣, حتفة اللبيب ص٤١٧اإليضاح وحاشيته ص ) ٤(
ــة ) (٥( ــضاح وحاشــيته ص)٤٤٥\١) (التتم ــار ص٤١٧, اإلي ــة األخي ــاج ٣٠٣, كفاي ــنجم الوه ــسوط )٥٦١\٣( ,ال ,املب
 ).٤١٤\٣(, حاشية ابن عابدين )٣٤\٤(
 ).٤١٥\٣(,حاشية ابن عابدين )٤٢\٤(املبسوط  ) ٦(
 سبق ص  ) ٧(
 ).٤١٥\٣(, حاشية ابن عابدين )٤٢\٤(املبسوط  ) ٨(
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 ).والسعي(: قال
 ,)٢(وقـد ثبـت أنـه سـعى, )١("م كعنـي مناسـك خـذوا " صىل اهللا عليه وسلم لقوله   

رواه  "الناس إن اهللا كتب عليكم السعي فاسـعوا  اأهي  يا" صىل اهللا عليه وسلم  ولقوله
بتـاء مثنـاه (ة  بنـت أيب جتـراة من روايـة حبيبـ,)٣( والبيهقي والدارقطني  وأمحدالشافعي

 :ويقال,املـشهور هـذا هـو )بفـتح احلـاء( ةحبيبـ و, ) ثم جيم ساكنه ثم راءةفوق مفتوح
): املهـذب(قال الشيخ زكي الدين يف كالمـه عـىل أحاديـث , )٤()بضمها وتشديد الياء(
ٌحديث حسن إن هذا(  :قلـت, )٥()إنه ليس بقوي وإسـناده ضـعيف( :وقال النووي,  )ٌ

بـن عبـد الـرمحن بـن  عن عمـرو عن عبد اهللا بن املؤمل واحلديث املذكور رواه الشافعي
 ة وصـفيةوحبيبـ,  ة عـن حبيبـ)٦(ةعـن صـفية بنـت شـيبعن عطـاء بـن أيب ربـاح حميص 
            وابن, إمام وعطاء,ناتصحابي

                                                 
 .سبق خترجيه)  ١(
 .٤١٥موهبة ذي الفضل ص ) ٢(
) ٢٥٥٩(, والـدار قطنـي, كتـاب احلـج )٤٢١\٦(الشافعي, األم, كتاب احلج, باب اخلروج إىل الصفا أمحد يف املـسند  ) ٣(
ـــروة )٢٢٤\٢( ـــصفا وامل ـــني ال ـــواف ب ـــاب وجـــوب الط ـــاب احلـــج, ب ـــي, كت ـــسنه يف ). ١٥٨\٥) (٩٣٦٦(, البيهق وح

: أنــه روي بإســنادين: والــصواب: , قــال)٥٦١\٣(, والــنجم الوهــاج ٤١٥بــة ذي الفــضل ص, ويف موه)٦٧\٨(املجمــوع
 .أحدمها ضعيف واآلخر حسن

 ) ٢٩٦\٤(حبيبة بنت أيب جترة العبدربه, روى حديثها الشافعي واختلف يف صحبتها اإلصابة ) ٤(
روي :  رشحـه, فقـال يف أول كالمـهاختلف فيه كالم املـصنف يف: , وقال)٥٦١\٣(, النجم الوهاج )٥٦\٨(املجموع  ) ٥(

 .بإسناد حسن: بإسناد ضعيف ويف آخره 
صفية بنت شيبة بن عثامن بن أيب طلحـة بـن عبـدالعزى بـن عبدالـدار بـن قـيص بـن كـالب الفقيهـة العاملـة أم منـصور  ) ٦(

حـسب أهنـا عاشـت عـىل دولـة أ: هلا رؤية كان أبوها من مسلمة الفـتح قـال الـذهبي : القرشية العبدرية املكية احلجبية يقال 
 ) ١١٨)(٥٠٧\٣(, سري أعالم النبالء )٣٤٨\٤(اإلصابة . الوليد بن عبد امللك روى هلا اجلامعة
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 , األكثـرون عـىل تـضعيفهوعبد اهللا بن املؤمـل,  روى له مسلم )١( ئالقار  وهون حميص
 فهـذان ,ًفيـه اضـطرابا عـىل عبـد اهللا بـن املؤمـل الـرب  ابـن عبـد  وذكـر,ووثقه ابن سعد 

صـىل  فاملعتمـد قولـه, )٢(من تضعيف احلديثاألمران يوجبان أن القول ماقاله النووي 
ًبيانـا  صـىل اهللا عليـه وسـلم مع كـون فعلـه  "عني مناسككم  خذوا":  اهللا عليه وسلم 
سـتدالل بـه ففي اال.  "عني مناسككم   خذوا" :قوله جمرد أماة,  يف اآليللحج املجمل

ــ األمــر ألنــه حيتمــل أن يكــون املــراد;نظــر  ة بــالتعلم والــضبط بجميــع األفعــال الواجب
 .)٣(ب غريهيكاد يعرف يف املذه الذي ال املشهور ًوكون السعي ركنا هوة, املستحب

إن  ةحنيفـ أبـوقـال  :فقالماشذ به الدارمي  الإخالف يف هذا عندنا  وال( : قال النووي 
ٍ ويف كـل شـوط إطعـام مـسكني نـصف صـاع إىل ,ًسـهوا لزمـه دم ًترك السعي عمـدا أو
آخر ًقوال عن أيب عيل وحكى ابن القطان  :قال يعني الدارمي ,  الدماأربعة أشواط ففيه

 . )٤() ٌوهذا القول شاذ وغلط:قال النووي ,كمذهب أيب حنيفة 
 عـن أيب عـيل بـن )تعليق أيب عـيل الطـربي ( من رشح )املخترص(وقد رأيت يف : قلت  

 علـق كي أن الشافعيُح  وقد,//ٌ واجبةواملرووالسعي بني  الصفا  (: قال, ةأيب هرير
 ويف ,ذي نقلـه ابـن القطـان أنه ال والظاهر, هذا لفظه, )٥()القول فيه والصحيح واجب

  ومقتضاه أنه ال, عىل ذلك القول أنه ليس بواجبةهذا زيادة اإلشار

                                                 
هــ هتـذيب ١٢٣عمر بن عبد الرمحن بن حميصن السهمي أبو حفص قارئ أهل مكـة ثقـة, روى لـه مـسلم, وغـريه ت  ) ١(
 ).٢٧٨\٤)(التهذيب(
 . ؤمل ومن وثقه ومن ضعفهسبقت ترمجة عبد اهللا بن امل ) ٢(
 ).٦٥\٨(املجموع  ) ٣(
 )٤١٥\٣(, حاشية ابن عابدين )٥٠\٤(, املبسوط )٦٥\٨(املجموع  ) ٤(
 . مل أقف عىل هذا النقل ) ٥(
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إنـه :  قـالوا,)٢( وابن سـريين, )١(  وابن الزيرب,مذهب أنس بن مالك   وهو,جيب به دم 
 الجنـاح عليـه أالف(ويف مصحف أيب بن كعب , )٣(  وروي ذلك عن ابن عباس ,تطوع

 . )٤()يطوف هبام
  .)٥(ٍشك يف ترك يشء من السعي أخذنا باليقني كالصالة والطواف ولو
 .)ًواحللق إذا جعلناه نسكا(: قال
يقـول  ًمل جيعلـه نـسكا فـال إذا  أمـا, وذكر اخلالف فيه,تقدم ذلك  وقد,املشهور هو  هذا
 .)٦(ه ركننإ: أحد
 ). جترب وال(:قال

 . )٧(يتم احلج بدوهنا كأركان الصالة هذا شأن األركان ال
 ).ًسوى الوقوف أركان يف العمرة أيضا وما(:قال
 .)٨(سبق يف احللق وغريه  ويأيت فيها ما, كام هي أركان يف احلج: أي

 
 
 

                                                 
 ).٥٣\٢(جامع البيان  ) ١(
 ).١٢٨\١(تفسري البغوي  ) ٢(
 ).٥٣\٢(جامع البيان  ) ٣(
  ., من قراءة ابن مسعود)٥٣\٢(جامع البيان  ) ٤(
 .٣٠٤, كفاية األخيار ص)٦١\٨(املجموع  ) ٥(
مغنـي املحتـاج ٣٠٤,كفاية األخيار ص٢٠٧, كنز الراغبني ص)٥٦١\٣(,النجم الوهاج ٤١٧اإليضاح وحاشيته ص ) ٦(
)٢٨٥\٢. ( 
 ). ٢٨٥\٢(,مغني املحتاج ٢٠٧, كنز الراغبني ص)٥٦١\٣(النجم الوهاج  ) ٧(
 .٢٠٧, كنز الراغبني ص)٢٨٥\٢(, مغني املحتاج ١٩٤حتفة اللبيب ص ) ٨(
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العمرة كـإحرام  بأن حيـج ثـم حيـرم بـ,اإلفراد: أحدها: ويؤدي النسكان عىل أوجه: (قال
 .)املكي ويأيت بعملها إىل آخره

ٍ وحينئـذ إمـا أن يقـدم احلـج ,ًانحصار األوجه يف الثالثة بحـسب أداء النـسكني مجيعـا  
ٍويف كـل  ,)١( فال رابـع,ً أو يأيت هبام معا وهو القران, أو يؤخره وهو التمتع,وهو اإلفراد

كـام يـرتدد يف بعـض صـور من األوجه الثالثـة تفـصيل يظهـر بـه رشوط هلـذا اإلطـالق 
 . هل هي من صور التمتع أومن صور اإلفراد? سيأيت ذلك,تقديم العمرة

 . وقد يتكلم يف أداء النسك عىل اإلطالق
ــالعمرة وحــدها: هومــن صــور ــاحلج وحــده أو ب ــأيت ب ــسك عــىل ,أن ي  فوجــوه أداء الن

نـسكني  وال إشـكال يف أن اسـم التمتـع والقـران يـستدعي وجـود ال,)٢(اإلطالق مخسة
 ).٣(أحدها املذكورة يف الكتاب: واإلفراد من حيث االسم صادق عىل صور

 وممــن رصح يف هــذه الــصورة بأنــه مفــرد بــال خــالف ,أن يــأيت بــاحلج وحــده: والثانيــة
 احلـج عـن العمـرة يف  والقدر املشرتك بني الصورتني كونه أفرد,واإلمامالقايض حسني 

 ّأشهر احلج, وينبغي أن يكـون هـذا هـو املعنـي يف القـسمة, فـإن يف صـورة التمتـع أفـرد
 .)٤(ً ومل يسم إفرادا لوقوع العمرة يف أشهر احلج,مل العمرةعمل احلج من ع

 رصح بـه , ما إذا اعتمر قبل أشهر احلـج ثـم حـج مـن امليقـات:ًومن صور اإلفراد أيضا
وهي أوىل باسم اإلفراد من مسألة الكتاب من جهة أن  ,واإلمام الغزايل القايض حسني 

 .)٥(العمرة خارجة عن أشهر احلج باإلمجاع

                                                 
 ).٢٨٤\٢(,مغني املحتاج )٥٦٢\٣(النجم الوهاج  ) ١(
 ).٢٨٤\٢(, مغني املحتاج )٣٢٠\٢(روضة الطالبني  ) ٢(
 ).١٠٧\٧(, املجموع )٥٥\٥(البحر  ) ٣(
 .٩٧ ل, شفاء الغليل)٥٦٢\٣(, النجم الوهاج )٦٧٥\٢(, هداية السالك )٦٤\٢(,الوسيط )١٦٩\٤(هناية املطلب  ) ٤(
 .٩٧, شفاء الغليل ل)٥٦٢\٣(, النجم الوهاج )١١١\٧(, املجموع )٦٤\٢(,الوسيط )١٦٩\٤(هناية املطلب  ) ٥(
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 العمرة بعد احلج يف بقية ذي احلجة فهي يف أشهر احلج عند كثري )١( ]وقعت[وأما إذا 
 . )٢(من العلامء

ٌواء إذا عرفت ذلك فاإلفراد باحلقيقة صادق عىل إيقاع احلج بدون العمـرة يف أشـهره سـ
وأمـا اإلفـراد الـذي هـو أفـضل مـن التمتـع . اعتمر بعده أم قبل أشهر احلج أم مل يعتمـر

ٍ فلو أخر فكل واحد مـن التمتـع ,والقران عندنا فقد رشطوا فيه أن يعتمر يف تلك السنة
 هكـذا قالـه املـاوردي ,والقران أفضل منـه; ألن تـأخري العمـرة عـن سـنة احلـج مكـروه

ــاين ــووي , والرافعــي//والروي ــسبه الن ــشامل(وصــاحبي الطيــب  للقــايض أيب ون  )ال
 )البيــان ( و)تعليــق القــايض أيب الطيــب ( ورأيتــه يف , ومجــاهري األصــحاب,)البيــان (و

 مـن التعليـل يقتـيض أن ذلـك فـيام إذا مل  وما ذكره الرافعي,)٣(بدون الترصيح بالكراهة
 لعـدم ;لضـذكرناهـا فهـو إفـراد وفا فـإن فعـل كالـصورة التـي ,يعتمر قبل أشهر احلـج

 ).٤( بعضهم اشرتاط أن يعتمر عقيب احلج عبارة وإن كان يف,املحذور املذكور
 سـواء ,اإلفراد أفضل من القران والتمتـع: واملتويلوقال القايض حسني (: قال النووي 

:  قلــت,)٥()ٌوهــذا شــاذ ضــعيف(:  قــال النــووي ,)ٍاعتمــر يف ســنته أم يف ســنة أخــرى
 وأيب  جعــال هــذه الــصورة هــي حمــل اخلــالف بــني الــشافعي واملتــويلوالقــايض حــسني(

أما إذا أراد االقتصار عىل أحدمها واإلعراض عـن الثـاين (:  قال القايض حسني,)حنيفة
 ً أيضا يوافقنا يف أن اإلتيانوأبو حنيفة: حمالة, قال منه الًأصال فالقران أفضل

                                                 
 .وقع, والصواب ما أثبته: يف األصل ) ١(
 ).١٠٧\٧(املجموع  ) ٢(
 .٩٨, شفاء الغليل ل)٩٢\٧(, املجموع )٢٠٥\١(التتمة  ) ٣(
, كفايـة )٩٢\٧(, املجمـوع )٣٤٤\٣(,العزيـز )٥٥\٥(, البحـر )٧١\٤(يـان ,الب)٢٠٥\١(, التتمة )٣٠١\١(احلاوي  ) ٤(

 . ٩٨, شفاء الغليل ل٣٠٢األخيار ص
 .٩٨شفاء الغليل ل ) ٥(
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من اجلمع بينهام فيبقـى عـىل اخلـالف إذا حـج يف  بكل من النسكني عىل االنفراد أفضل 
 القــران  وعنــد أيب حنيفــة , فعنــدنا أفــضل مــن القــران يف ســنة,ر يف أخــرىســنة واعتمــ

 .)١(مذهب أيب حنيفة  واختار القايض حسني ,)أفضل
 :ع مسائل فخرج من هذا أرب

; ألن عبـادتني أوىل )٢( أن التمتع والقران أفضل من حج وحده باتفاق العلـامء:هااحدإ 
 أهنـا مـن صـور اإلفـراد بـال واإلمـام وقد قـدمنا عـن القـايض حـسني ,ٍمن عبادة واحدة

, عـىل الـشافعي وهلذا ملا اعرتض املزين ,ٍل عىل رأهيمضً فيكون إفرادا وليس بفا,خالف
إنه إذا قرن فقد أدى الفرض يف وقـت احلـج فيكـون أفـضل; ألن مـا كثـر عملـه (: وقال

نفـضل االقتـصار عـىل أن ظن املزين (: قال األصحاب. )٣()كان أكثر يف ثواب اهللا تعاىل
 وليس كام وقع له وإنـام يفـضله إذا ,عىل أحد النسكني واإلعراض عن الثاين عىل القران

 )٤( ]طااشـرت[ وغـريه , هذه عبارة القـايض حـسني ,)ٍأتى بكل من النسكني عىل اإلفراد
:  وأنا أقـول, وكلهم أرادوا االنفصال عن سؤال املزين , قدمناهاالعتامر يف سنة احلج كام

ٌإن اإلفراد وصف مقصود للحج يف نفـسه حتـى ال خيلطـه بعمـرة وال يقـدمها عليـه يف ( ٌ
ً واإلتيـان بـالعمرة أيـضا , فإذا أتى به عىل ما قلناه كان عىل نعت الكامل يف نفـسه,أشهره
 فإذا أتى هبا كذلك كانت عىل نعـت ,كون مفردة عن احلج يف غري أشهر احلجتن كامهلا أ

 فمعنـاه تفـضيل احلـج الواقـع , وإذا فـضلنا اإلفـراد عـىل التمتـع والقـران,ًالكامل أيـضا
 ولـيس معنـاه ,ط بالعمرة أو احلج املتأخر عـن العمـرة يف أشـهرهلًمنفردا عىل احلج املخت

 وهبـذا يـزول اعـرتاض املـزين ,ٍ قليل عىل عمل كثريٍعمل عىل عبادتني وال ةتفضيل عباد
                                                 

 ).٣٠٤\١(, فتاوى قايض خان )٦٣٦\١(, املسالك يف املناسك)٧٦٠\٢(, خمتلف الرواية )٢٠٥\١(التتمة  ) ١(
 .١٥٨, اإليضاح وحاشيته ص)٣٤٤\٣(العزيز  ) ٢(
 ).٢٥٤\٣(,التهذيب )٥٩\٥(, البحر )٢٩٠\١( ,احلاوي ٩٣خمترص املزين ص ) ٣(
 .والصواب ما أثبته. اشرتط: يف األصل ) ٤(
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 ,ًسلم لنا دعوى كون اإلفراد أفـضل مطلقـا و,وال حيتاج يف دفعه إىل ما قاله األصحاب
ٍسواء اعتمر يف تلك السنة أم يف سنة أخرى  فإن نظرنا إىل احلج مـن حيـث هـو فـإفراده ,ٌ

 ومل , بـأن رشط تفـضيل ذلـك أن يعتمـر بعـده: وكيـف يقـال,//اءأفضل من غري استثن
 والعن أحد من أصحابه الـذين كـانوا معـه يف صىل اهللا عليه وسلم ينقل إلينا عن النبي 

 كـذلك ثبـت يف ,قارنـةكانـت  وهـي ,حجة الوداع أهنـم اعتمـروا بعـد احلـج إال عائـشة
 فلـو ,)٢( كانـت قارنـة, أعني كون عائـشة ورصح به الشافعي,)١(الصحيحةاألحاديث 

 , املنفـردين إليـهصـىل اهللا عليـه وسـلم كان رشط تفـضيل اإلفـراد عقيبـه ألرشـد النبـي 
ًوالعتمر هو أيضا عند من يرى أنه كان مفـردا , )٣(ٍ ومل يـرد ذلـك يف خـرب مـن األخبـار,ً

 ,ً وإن نظرنـا إلـيهام مجيعـا,وكذلك إذا نظرنا إىل العمرة من حيث هي فاألفضل إفرادهـا
 فهـذا صـحيح ,ٍ أفضل من عبادة واحدةتنيكذلك إذا نظرنا إىل حيث هي وأن عبادال و

 أن مـن  فالشـك, وهـو هاهنـا اإلفـراد,ٍإذا وقعت كل عبادة عىل الوصف املقصود منها
ٍ وهذا ال نتخيـل خالفـه بوجـه مـن ,ًأتى بالنسكني منفردين أفضل ممن أتى باحلج مفردا

ً أما من أتى بالنسكني متمتعا أوقارنا,الوجوه ٍ العبادتني أفضل مـن كـل مـنهام لموجفم ً
ً وأفضل مـن كـل مـنهام لـو انفـرد أيـضا فـيام يظهـر,يف هذه احلالة بال إشكال  وإن كـان ,ٍ

ً وأمـا أن كـال مـنهام يف هـذه ,ٌفيـه; ألن املفـرد فيـه فـضيلة مل توجـد هنـايمكن أن يتوقف 
 أمـا املرجحـون ,نفراد بال إشكالاحلالة أفضل منه لو انفرد فال عند القائلني برتجيح اال

 .للتمتع والقران فيمكن أن يقولوا بذلك
 

, قـران عنـدنا إفراد احلج واالعتامر بعـده يف سـنته أفـضل مـن التمتـع وال: املسألة الثانية
                                                 

 ختريج احلديث ) ١(
 ).٣٥٦\٣(األم  ) ٢(
 .٩٩شفاء الغليل ل ) ٣(
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 .)١()أفضلإنه عند أيب حنيفة ( :وقال القايض حسني 
 : والكالم فيه يف شيئني, إفراد احلج يف سنة والعمرة يف أخرى:املسألة الثالثة

 ومقتىض كالم مجهـور األصـحاب أهنـام أفـضل منـه ,والقرانبينه وبني التمتع :  أحدمها
 نيفـةً خالفـا أليب ح,)٣( أنـه أفـضل عنـدناواملتـويل وكالم القايض حسني ,)٢(بال خالف

)٤( . 
 أعنـي القـايض حـسني , ومقتىض كالم الفريقني,فراد النسكني يف سنةإبينه وبني : الثاين

 أن إفـراد النـسكني يف , ومجهور األصحاب الذين اشـرتطوا االعـتامر بعـد احلـجواملتويل
 فإنه أفضل من التمتـع والقـران ومهـا أفـضل ,رتبتنيم سنتني يفٍسنة أفضل من إفرادمها 

 وكـأهنم إنـام نظـروا إىل تـرجيح عبـادتني عـىل , وفيام قالوه نظـر,)٥(من اإلفراد يف سنتني
 ومل ينظروا إىل صفة الكـامل يف ,)٦( ]اتأخريه[التعجيل بالعمرة عىل  وإىل ترجيح ,عبادة

ً لكـل مـنهام سـفرا مـن دويـرة ئ وبأن ينـش, وكامهلام بإفرادمها كام سبق,ٍكل من العبادتني ٍ
َأمتوا احلج والعمـرة هللاِِّو m:  وبذلك فرس قوله تعاىل,أهله َ ْ ُ َ َّْ َْ ْ ُّ ِ َ .. l  أن حيـرم هبـام مـن دويـرة
متـام العمـرة (:  وقال قتـادة ,)٧( وقدمناه يف أول احلج عن طاوس,ٍكل منهامب:  أي,أهله

 ,)٩(ًيأيت بالعمرة تبعـاأن فهذا القسم أفضل من . )٨()هاأن يعمل يف غري أشهر احلج بعد
                                                 

 ).٦٧٥\٢(, هداية السالك )٩٢\٧(, املجموع )٢٥٤\٣(التهذيب  ) ١(
 .٩٩ليل ل, شفاء الغ)٩٢\٧(املجموع  ) ٢(
 . ٩٩, شفاء الغليل ل)٥٠١\٣(هذا شاذ ضعيف, فتح الباري : , وقال)٩٢\٧(, املجموع )٢٠٥\١(التتمة  ) ٣(
 .٩٩, شفاء الغليل ل٢٦١رشح اجلامع الصغري ص ) ٤(
 ).٢٠٥\١(التتمة  ) ٥(
 .٩٩تأخريه, وما أثبته هو الصواب , كام هو يف شفاء الغليل ل: يف األصل ) ٦(
 . سبق ص ) ٧(
ما كان يف غري أشهر احلج فهي عمرة تامة وما : (, عن قتادة قال)٩\٣(العبارة غري واضحة ولكن األثر يف جامع البيان  ) ٨(

 .٩٩ل) بعدها(, ويف شفاء الغليل نقل قول قتادة بدون كلمة )كان يف أشهر احلج فهي متعة وعليه اهلدي
 ٩٩شفاء الغليل ل ) ٩(



  
٥١٢ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 وهو تصنيف قديم يـشبه كـالم الـشيخ ,ورأيت ما يقتيض ذلك يف كالم بعض أصحابنا
 بأنا أمجعنـا عـىل أن  أفضل من القران//فراد فإنه استدل عىل أن اإل;وأرضابهأيب حامد 

ٍحجة كوفية وعمرة كوفية مفـردتني أفـضل مـن حجـة كوفيـة وعمـرة كوفيـة مقرتنتـني ٍ, 
 فكان أفضل مـن ,ٍ إنام كان اإلفراد الكويف أفضل; ألنه سافر لكل منهام:فإن قالوا(: قال

ًالقران الذي سافر هلام سفرا واحدا ٍ وليس كذلك إذا كانت حجة كوفيـة وعمـرة مكيـة ,ً ً
ٍمرة كوفية وحجـة مكيـةأو ع  فـاجلواب أن هـذا ,مها دون األخـرىاحـد فإنـه يـسافر إل,ٍ

ٍ فإنه سافر لكل , ورجع للعمرة إىل امليقات,يبطل إذا قرن من امليقات وأفرد من امليقات
 وعند املخالفني القران أفـضل مـن اإلفـراد يف ,منهام فوجب أن يكون أفضل من القران

 . انتهى,)هذا املوضع
 ومل يفـرق بـني ,ٍلكالم مرصح بنقل اإلمجاع عىل أن إفراد كل نسك بـسفر أفـضل وهذا ا

 نقـل )١( ورأيتـه يف كتـب احلنفيـة عـن حممـد بـن عـسري ,سـنتنييف ٍكون ذلك يف سـنة أو 
حلـج  وال يمكن العمرة الكوفية بعد احلج يف سنته فال شك أن من عاد بعد ا,)٢(اإلمجاع

إىل بلده أو اعتمر منها كانت عمرته أفضل مـن العمـرة التـي يـأيت هبـا عقيـب احلـج مـن  
 عـن عطـاء ) ةبـن أيب شـيبامـصنف ( بل قـد رأيـت يف ,أو غريه من أطراف احللالتنعيم 
 ,)٣() وال تفـيئال جتـز(:  وقـالوا,)أهنم كرهوا العمرة بعـد احلـج(:  وجماهدسووطاو

 مصىل اهللا عليه وسلً وإن كان مردودا بإعامر النبي ,)٤(وهذا املذهب

                                                 
 .بحثمل أقف عىل ترمجته بعد ال ) ١(
 .مل أقف عىل هذا اإلمجاع بعد البحث ) ٢(
 )١٥٤\٣) (١٣٠٢٢) (١٣٠٢١(ابن أيب شيبة كتاب احلج باب من كره أن يعتمر بعد احلج, ) ٣(
 ).٥٦٢\٣(النجم الوهاج  ) ٤(

  

  

 
 أ//١٤٢



  
٥١٣ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ٍ إال أنا أحببنا حكايته تأييدا إلفراد كل نسك بسفر أفضل مـن مجعهـام يف سـفرة , عائشة  ٍ ً
ً يف سفرة إفـرادا أو متتعـا أوقرانـاام ثم يليه مجعه, فهذا أفضل األقسام فيام يظهر,واحدة ً ً ٍ, 

 وقـد ,ً وأرجـو أن يكـون صـوابا, يف ذلـك هـذا مـا ظهـر يل,ثم يليه االقتصار عىل احلـج
ًعصدته نقـال وبحثـا  ويمكـن أن يعـود , ويمكـن محـل كـالم األصـحاب عليـه بتكلـف,ً

 أو إىل دار أهله إذا كانـت قريبـة , وهو  ذو احلليفة ,بعد املواقيتأاملفرد عقيب حجه إىل 
 وحيـصل ,ٍ فيحصل أداء النسكني يف سفرتني يف سـنة واحـدة, ونحوهامن ذلك كاملدينة

 ومن نظر إىل مـا نبهنـا عليـه مـن ,بذلك اجلمع بني ما نبهنا عليه وبني ما قاله األصحاب
ٍ ويمكــن فــرض اخلــالف بــني اإلمــامني يف كــل مــن ,كــامل احلــج يف نفــسه جــزم بــذلك

ً أعنـي يف كـون كـامل احلـج يف نفـسه أن يكـون منفـردا أو مـضموما,األمرين  ويف كـون ,ً
 .ًإيقاع العبادتني مجيعا عىل وجه اإلفراد أفضل أوال

 وبحث أصحابنا بأن تأخريها , يستدلون للقران بأنه فيه مبادرة بالعمرةاملزينوواحلنفية 
 وأمـا بعـد كـامل , وسـيأيت ذلـك,أخري الثانية يف صاليت اجلمـعإىل وقتها الفاضل أوىل كت

ٍ وتأخري العمرة إىل سنة أخرى فيه خطر السـيام إذا ,احلج وفراغ أشهره فاملبادرة مطلوبة
 وإذا نظرنـا إىل هـذا ,)١(مـن تأخريهـا وتعجيـل العبـادة أوىل , وقد يمـوت,قلنا بوجوهبا
 وهذا كان ,من هذا املحذورأ ة, القاصد للحج إن كان قد تقدمت له عمر:املعنى فنقول

 وكذا من اعتمر معـه , قبل حجته// فإنه اعتمر مرتني,صىل اهللا عليه وسلم حال النبي 
  فيه النظر ص  ومن كان يف هذه احلالة يتمح,من أصحابه

                                                 
 .٢٦١, اجلامع الصغري ص٩٣خمترص املزين ص ) ١(
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 إن شـاء اعتمـر وإن شـاء مل ّ خمـري, وهـو بعـد احلـج,األكمـلإىل إيقاع احلج عـىل الوجـه 
 , وال يظهر تأكيد العمرة يف حقه يف هذه احلالة لعدم ورود ذلك عن غـري عائـشة,يعتمر

 ,ٌومن مل يتقدم له عمرة فاألوىل له أن يعتمر بعد احلـج ليحـصل لـه أحـد نـوعي اإلفـراد
 ولـيس ,حـصل عليهـاقـد  وإال كـان ,ٌرست له سفرة أخرى للعمـرة اسـتحب لـهفإن تي

ٍاالعتامر بعد احلج مانعا من اإلتيان بعمرة أخـرى كاملـة بـسفرة مفـرد ٍ  إال أن يقـال إن ة,ً
 باألوىل فيكون يف تعجيلها اآلن وتأخريها إىل أن يأيت هبـا كاملـة مـا )١( ]يتأدى[الفرض 

 ملا هاهنـا ; واألقرب خالفه, أول الوقت وباجلامعة آخرهنفراد يفيف تعارض الصالة باال
ًن حجـة وعمـرة منفـردتني مـن الكوفـة إ(: من اخلطر بخالف الصالة ملعنى قول العلامء ً

ٍأفضل من حجة كوفية وعمـرة مكيـة أهيـام إذا وقعتـا كانتـا كـذلك  ولـيس معناهـا أنـه ,)ٍ
 املحـذور واحتمـل ذلـك  نعم إن كانت دويرة أهلـه قريبـة وأمـن هـذا,يستحب التأخري

األفـضل إن (:  بعـد أن قـال)اإلمـالء( يف  وقد قال الشافعي,ألداء الفرضني عىل الكامل
ثم اخرتت من التمتـع الثـاين  ,ٌوسواء فيام اخرتت من اإلفراد(:  قال,)اإلفراد ثم التمتع

 , يكـون يف العمـرة فـوت فـذلك حـسنٌ والقرية إال أن يشاء رجل هيـل بعمـرة فـالالبلد
فانظر كيف جعل املبـادرة بالواجـب مـن . هذا كالم الشافعي ,)٢()احتياط له ال اختيار

ٍو ينبه عىل يشء مما قلناه من تأخري العمرة حتى يأيت هبا يف  وه,االحتياط ال من االختيار
 وهبـذا يظهـر أن الـصور التـي , وتعجيلهـا عقيـب احلـج احتيـاط,ٍسفرة مـستقلة اختيـار

 ويــرتدد يف أهنــا هــل هــي مــن صــور ,ســتأيت يف التمتــع حيــث يفــوت رشط التمتــع فيهــا
 وما مل يكن فهو إفـراد ,هفرادإاإلفراد أوال? أن ما كان فيها عمرته يف أشهر احلج فليس ب

 . ولعلنا نزيد الكالم يف ذلك يف حمله,فاضل

                                                 
 .هاعن اغري واضحة يف األصل, واملثبت أقرب إىل رسم الكلمة وم ) ١(
 ).٢٨٧\١(احلاوي  ) ٢(
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 ). ويعمل عمل احلج فيحصالن,القران بأن حيرم هبام من امليقات: الثاين: (قال
 ,ام ميقـاهتحـدً بل املـراد أن حيـرم هبـام معـا فيت,ً وليس قوله من امليقات احرتازا عن يشء

 أو جيـب اخلـروج إىل , إنـشاء القـران مـن مكـةمكـةاآلفاقي الذي بووهل جيوز للمكي 
ً األول إدراجا للعمرة حتت احلج : أصحهام, كام لو أفرد العمرة? فيه وجهان,أدنى احلل

 .)١(يف امليقات كام أدرجت أفعاهلا يف أفعاله
 ).فيحصالن: (وقوله 
 وبـه ,)٣(ُ ويكفيه طواف واحد وسعي واحـد,)٢(يدخل عمل العمرة يف عمل احلج: يأ

 يف  لنا ما ثبـت,)٦(البد من طوافني وسعيني:  وقال أبو حنيفة ,)٥(  وأمحد,)٤(قال مالك 
 عـام حجـة صىل اهللا عليـه وسـلم خرجنا مع رسول اهللا : ا قالتالصحيحني عن عائشة
ٌ مـن كـان معـه هـدي " :  اهللا عليه وسـلم صىل ثم قال رسول اهللا ,الوداع فأهللنا بعمرة

 وأنـا فقـدمت مكـة: قالـت "ًفليهل باحلج مع العمرة ثم ال حيل حتـى حيـل مـنهام مجيعـا 
صـىل اهللا  فشكوت ذلـك إىل رسـول اهللا ,واملروة وال بني  الصفا مل أطف بالبيتحائض 

:  وفيـه قالـت عائـشة, "انقيض رأسك وامتشطي وأهيل بـاحلج  ": فقال//عليه وسلم 
 وبالـــــــــــــصفافطـــــــــــــاف الـــــــــــــذين أهلـــــــــــــوا بـــــــــــــالعمرة بالبيـــــــــــــت

                                                 
 ). ٢٨٦\٢(, مغني املحتاج )٥٦٢\٣(,النجم الوهاج )٢٣٧\١(احلاوي  ) ١(
ويتحــد امليقــات والفعــل باتفــاق : (, وقــال يف هدايــة الــسالك )٢٨٦\٢(, مغنــي املحتــاج )٦٧١\٢(هدايــة الــسالك  ) ٢(

 . ٩٧, شفاء الغليل ل)العلامء
ـــاوي  ) ٣( ـــر)٢٣٧\١(احل ـــسنة , رشح ا)٦٠\٥(, البح ـــضاح ص)٨٤\٧(ل ـــسلم ١٥٦, اإلي ـــاج رشح صـــحيح م , املنه
 ).٥٦٣\٣(, النجم الوهاج )٤٥٤\٣(, الفتح )١٠٥٩\٣(, هداية السالك )١٦٣\٨(
 ).٥٦٣\٣(, النجم الوهاج )٨٥\٧(, رشح السنة )٢٥١\١(, بداية املجتهد ١٥١, الكايف ص)١٥٩\٢(املدونة  ) ٤(
, رشح الـسنة )٣٤٧\٥(, املغنـي ٢٣, العبـادات اخلمـس ص)٢٨٤\١(الوجهني املسائل الفقهية من كتاب الروايتني و ) ٥(
 ).٥٦٣\٣(, النجم الوهاج )٨٥\٧(
, )٨٥\٧(, رشح السنة )٢٥١\١(, بداية املجتهد )٤١٣\٢(, حتفة الفقهاء)٢٧\٤(املبسوط ). ٧٦١\٢(خمتلف الرواية  ) ٦(

 ).٥٠١\٣(فتح الباري 

  
  
  

 

من أوجه 
النسك القران 

أن حيرم 
باحلج 

 والعمرة معا
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حلجهـم, وأمـا الـذين   آخر بعد أن رجعـوا مـن  منـىً ثم طافوا طوافا, ثم حلوا, واملروة
 , أهنـا أهلـت بعمـرة : وعنهـا,)١(  .ً واحداًكانوا مجعوا احلج والعمرة, فإنام طافوا طوافا

 حتى حاضت فنسكت املناسك كلها وقد أ هلت باحلج فقـال فقدمت ومل تطف بالبيت
 "طوافـك حلجـك وعمرتـك   يـسعك":  يوم النفـرصىل اهللا عليه وسلم هلا رسول اهللا 

 جيـزي عنـك " ويف روايـة ,فـاعتمرت بعـد احلـجإىل  التنعـيم فبعث هبا مع عبد الرمحن 
أن النبـي ٍ وعـن جـابر ,)٢( مسلم اروامه " عن حجك وعمرتك  واملروةطوافك بالصفا

 قالـت يـا , "ً وعمرتـك مجيعـا  قد حللـت مـن حجـك":   قال هلاصىل اهللا عليه وسلم 
 فاذهـب هبـا يـا ":  حتـى حججـت قـالإين أجد يف نفيس أين مل أطف بالبيت: رسول اهللا

 ,)٣( ومـسلمرواه البخـاري . وذلك ليلـة احلـصبة  " فا عمرها من  التنعيم عبد الرمحن 
 مل يطـف "قـال  وعـن جـابر , يف نفسها من فـوت طـواف القـدوموالذي وجدت عائشة

ً إال طوافـا واحـدا طوافـه واملـروة وال أصـحابه بـني  الـصفا صـىل اهللا عليـه وسـلم النبي  ً
 ,)ًأشهدكم أين أوجبـت حجـة مـع عمـريت:( قالوعن ابن عمر  ,)٤(رواه مسلم"األول 

ً ثم طاف هلام طوافا واحدا بالبيت,ًفانطلق حتى ابتاع هديا بقديد  ,واملروة وبني  الصفا ,ً
يـوم النحـر فنحـر حتى كان  ٍ ويف رواية,ٍثم مل حيل منهام حتى حل منهام بحجة يوم النحر

                                                 
, ومسلم, كتاب احلج, باب بيان )٤١٥\٣(, الفتح )١٥٥٦(احلائض والنفساء البخاري, كتاب احلج, باب كيف هتل  ) ١(

وجوه اإلحرام وأنـه جيـوز إفـراد احلـج والتمتـع والقـران وجـواز إدخـال احلـج عـىل العمـرة ومتـى حيـل القـارن مـن نـسكه 
 .٥٠٧ص) ٢٩١٨(
ران وجـواز إدخـال احلـج عـىل العمـرة مسلم كتاب احلج باب بيان وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتـع والقـ ) ٢(

 .٥١٠, ص)٢٩٣٤) (٢٩٣٣(ومتى حيل القارن من نسكه 
الفـتح ) ١٥٦١(البخاري, كتاب احلج, بـاب التمتـع واإلقـران واإلفـراد بـاحلج وفـسخ احلـج ملـن مل يكـن معـه هـدي  ) ٣(
والقـران وجـواز إدخـال احلـج عـىل , مسلم, كتاب احلج, باب بيان وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع )٤٢١\٣(

 . ٥١٠ص) ٢٩٣٧(العمرة ومتى حيل القارن من نسكه 
 .سبق خترجيه  ) ٤(
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 وقـال ابـن عمـر ,وافـه األول طواف احلج والعمـرة بط ورأى أن ذلك قد قىض .وحلق
: فكان يقول : يف طريق أخرى وقال نافع ,صىل اهللا اهللا عليه وسلم كذلك فعل رسول :

 ,)١( وهذه الروايات كلها يف الـصحيحني,ٌ بني احلج والعمرة كفاه طواف واحدمن مجع
 عـىل  عرفـة إشكال من جهة أنه يـوهم تقـديم طـواف احلـجويف ظاهر حديث ابن عمر 

 , فإن طواف اإلفاضة إنام يكون بعد الوقوف, واملروة بل بالصفا,وذلك ال جيوز بالبيت
: أنه قـالروينا عن ابن عمر (:  وقال ابن املنذر ,)٢(ذي يندرج فيه طواف العمرةوهو ال

 كفـاه هلـام طـواف  مـن أهـل بـاحلج والعمـرة":  قـالصىل اهللا اهللا عليه وسلم إن رسول 
ف قـول ابـن عمـر ال يثبـت خـال(:  قال ابـن املنـذر )٣()"واحد وال حيل حتى حيل منهام

 )٧( جمهـول ٍرص وأبو نـ,عن عيل ٍعن أيب نرص )٦(  احلارث )٥( ]مالك بن[وقد روى . )٤(

                                                 
, ومسلم, كتـاب احلـج, بـاب جـواز )٤٩٤\٣(, الفتح )١٦٤٠) (١٦٣٩(البخاري, كتاب احلج, باب طواف القا رن ) ١(

 . , املنهاج رشح صحيح مسلم)٢١٥\٨(التحلل باإلحصار, وجواز القران 
فيه حجة ملالك يف قوله أن طواف القدوم إذا وصل بالـسعي جيـزئ عـن طـواف اإلفاضـة ملـن : , وقال)٤٩٦\٣(الفتح )  ٢(

ًوال أعلم أحدا قال به غريه وغري أصحابه وتعقب بأنه محل قولـه : ًتركه جاهال أو نسيه حتى رجع إىل بلده وعليه اهلدي قال
ًن طواف اإلفاضة كان ذلك داال عـىل اإلجـزاء مطلقـا ولـو تعمـده ال بقيـد  عىل طواف القدوم فإنه أجزأ ع" طوافه األول " ً

 عىل طواف اإلفاضة يـوم النحـر أو عـىل الـسعي ويؤيـد التأويـل الثـاين " طوافه األول " "اجلهل والنسيان, ال إذا محلنا قوله 
 مـا محـل عليـه حـديث ابـن عمـر  وهـو حممـول عـىل".......  مل يطف النبي صىل اهللا عليه وسـلم  "حديث جابر عند مسلم 

 . املذكور
الدارمي, كتاب احلج, باب طواف القارن, صـحيح ابـن حبـان, بـاب ذكـر اخلـرب املـدحض قـول مـن زعـم أن القـارن  ) ٣(

 . يطوف طوافني, وسيايت أنه عند مسلم من قول ابن عمر
 ).١٠٦٠\٣(,هداية السالك )٢٧٩\٣(اإلرشاف  ) ٤(
 . وهو حتريفمالك واحلارث : يف األصل )٥(
 . ٤٩٠هـ تقريب التهذيب ص٩٥مالك بن احلارث اهلمداين أبو موسى الكويف مقبول من الثالثة ت  ) ٦(
وقـد روي بإسـناد ضـعيف عـن عـيل : أبو نرص هـذا جمهـول قـال): ١٧٦\٥(, قال البيهقي يف السنن )٥٤\٨(املجموع  ) ٧(

ًمرفوعا وموقوفا قال وقد ذكرته يف اخلالفيات قال ره عىل احلسن بن عامرة وحفص بن أيب داود وعيـسى بـن عبـد اهللا ومدا: ً
 . ومحاد بن عبد الرمحن وكلهم ضعفاء ال حيتج بروايتهم
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 ولوثبت عن عيل
عـن  للطرباين )املعجم الكبري ( ويف ,)١( ) أوىلصىل اهللا عليه وسلم كان قول رسول اهللا 

 وأصـحابه مل يطوفـوا بـني  اهللا عليـه وسـلم  النبـي صـىلأن : وجـابروابن عمرابن عباس 
ًا واحدا حلجهم وعمرهتم إال طوافواملروةالصفا  أنه كـان  عن ابن عمر )مسلم(ويف  ,)٢(ً
 ,ٌ ويف بعض ما ذكرنا كفاية)٣()ٌه هلام طواف واحدمن مجع بني احلج والعمرة كفا(: يقول

ً وسعي واحد فهل نقول إنه للحج والعمـرة مجيعـا أو ,ٍوإذا تقرر االكتفاء بطواف واحد ٍ
 بـل ,يف احلج? مل يـرصح األصـحاب بـذلك والعمرة ال حكم هلا النغامرها ,للحج فقط

  جعلوها وكذلك, لكن األقرب إىل كالمهم املعنى الثاين, وهو حمتمل,أطلقوا االندراج
 // فلـو جـامع القـارن بعـد الرمـي واحللـق مل,عىل الصحيح تابعة يف الفـوات والفـساد

 بفوات  وعكسه يف القران يفوت,ٍ وإن كان مل يأت بيشء من أعامل العمرة,تفسد عمرته
يف بــاب اإلحــرام أن  وهلــذا قــدمنا عــن الرويــاين ,)٤( وإن كــان قــد طــاف وســعى,احلــج

ٍالقارن عندنا حيرم بإحرام واحد  .)٥(بإحرامني وعند أيب حنيفة ,ٍ
 
 

 ).ًبل الطواف كان قارناٍ ثم بحج ق,ٍولو أحرم بعمرة يف أشهر احلج: (قال
اإلمجـاع عـىل  ونقـل ابـن املنـذر ,)٦(اهللا عليـه وسـلم  النبي صـىل ا بأمر كام فعلت عائشة

                                                 
 ).٢٧٩\٣(اإلرشاف  ) ١(
ــري  ) ٢( ــارن )٥٥\١١) (١١٠٢٦(معجــم الطــرباين الكب ــاب طــواف الق ــاب احلــج ب ــن ماجــة كت ــد اب ) ٣٠٢٧(, وهــو عن
 . ضعيف ليث هو ابن أيب سليم ضعفه اجلمهورهذا إسناد : , قال البوصريي)٢٢٢\٣(
  ٥١٧ص) ١٢٣٠(مسلم , كتاب احلج,باب بيان التحلل باإلحصار وجواز القران  ) ٣(
 ).٥٦٣\٣(النجم الوهاج  ) ٤(
 ص ) ٥(
 . سبق خترجيه ) ٦(

إذا أحرم بعمرة 
يف أشهر احلج ثم 

أدخل عليها 
  قارنااحلج
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ال يـدخل (:  وقـال, ولكن نقل غـريه عـن بعـض النـاس أنـه شـذ فمنعـه,)١(جواز ذلك
قال الغـزايل .  وال تعويل عىل هذا,)٢() كام ال يدخل صالة عىل صالة,حرامإإحرام عىل 

وإن رشع يف الطـواف وخطـا منـه خطـوة . )٣()وال حيتاج إىل نية القران يف هذه احلالة(: 
 :  ويف علة البطالن أربعة أوجه,)٤(ونحوها مل يصح إدخال احلج عليها بال خالف عندنا

 . أنه اشتغل بعمل من أعامل العمرة:أحدها
 .أنه رشع يف فرض من فروضها:  الثاين
 . وصححه البندجيي ,تى بمعظمهاأنه أ:  الثالث
, نقلـه أبـو بكـر  وهـو نـص الـشافعي, وهو األصح,أنه رشع يف سبب التحلل:  والرابع

وز فيـه جتـ يف الوقت الذي )األم( ورأيت معناه يف ,)٦()عيون املسائل ( يف )٥(   الفاريس 
 عىل بالرجعية إذا ارتدت فراجعها يف الردة نص الشافعي وشبهه الشيخ أبوعيل ,العمرة

 ,)٧(أنه ال جيوز; ألن الرجعة استباحة واملرأة صائرة إىل حتريم

                                                 
 ).٢٨٦\٢(, مغني املحتاج ٢٠٧, كنز الراغبني ص)١٠١\٧( ,املجموع٧٢اإلمجاع ص  ) ١(
 ).١٠١\٧(املجموع ) ٢(
 ).٦١٤\٢(الوسيط  ) ٣(
 )٣١٨\١(, ينابيع األحكام )٧٤\٧(, رشح السنة )٧٣\٤(, البيان )٦١٤\٢(الوسيط  ) ٤(
 ).٨٦٨) (١١٩\٢(هـ طبقات اإلسنوي ٣٥٠أبوبكر أمحد بن احلسني بن سهل الفاريس ت  ) ٥(
 به األئمة الذين وقفوا عليه طبقـات وهو كتاب جليل عىل ما شهد: عيون املسائل يف نصوص الشافعي, قال اإلسنوي  ) ٦(

 ).١١٩\٢(اإلسنوي 
, الـــنجم الوهـــاج )١٠٨\٧(, املجمـــوع )٧٢\٤(, البيـــان )٦١٤\٢(, الوســـيط )٢٧٦\١(, احلـــاوي )٣٣٦\٣(األم  ) ٧(
)٥٦٤\٤.( 
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: )٢( وأبـو حنيفـة,)١(وقـال مالـك .  وسيأيت فائدة اخلالف يف إدخال العمـرة عـىل احلـج
ليـرشع يف وإن وقـف عنـد  احلجـر األسـود .جيوز إدخال احلـج بعـد أن يفتـتح الطـواف

 وإن استلم ومل يمـش ثـم أحـرم ,ً صح وصار قارنا, ثم أحرم باحلج, يمسهملو, الطواف
 صـح إحرامـه , فـإن كـان اسـتالمه لـيس بنيـة االسـتالم للطـواف, امليشقبل رشوعه يف

 بعـده  بـاحلج وإن كان بنية الطـواف ففـي صـحة إحرامـه,)٣( رصح به املاوردي ,باحلج
ينبغـي أن (:  قال النـووي ,)٤(ال; ألنه جرب:  والثاين,نعم; ألنه مقدمه:  أحدمها,وجهان

 . )٥()يكون األول أصح
قـال (: ولو شك هـل أحـرم بـاحلج قبـل الـرشوع يف الطـواف أو بعـده? قـال املـاوردي 

 كمـن أحـرم ,)٦() صح إحرامه; ألن األصل جواز إدخال احلـج عـىل العمـرة:أصحابنا
 وصــح ,أجــزأه(:  قــال الــشافعي ,وتــزوج ومل يــدر كــان إحرامــه قبــل تزوجــه أو بعــده

 .)٧()تزوجه
ليهـا يف غـري  فـإن أدخلـه ع,وإن أحرم بالعمرة يف غري أشهر احلج ثم أدخل عليها احلـج

 يـصح : أصـحهام, وإن أدخلـه يف أشـهره فوجهـان,أشهره لغا ومل يتغري إحرامه بالعمرة
; ألنـه يـؤدي إىل وهو اختيـار أيب عـيل الـسنجي . ال:  والثاين,وغريهوهو اختيار القفال 

  هذا كله إذا كانت, وهذه العلة ضعيفة,صحة اإلحرام باحلج قبل أشهره

                                                 
 )٦٧٦\٢(, هداية السالك )٣٥٥\١(, املعونة )٣٣٥\١(التفريع  ) ١(
 ).٦٧٦\١(, املسالك يف املناسك )١٠١\٢(ء, خمترص اختالف العلام)١٨٠\٤(املبسوط  ) ٢(
 ).١٠٨\٧(, املجموع )٧٢\٤(, البيان )٢٧٦\١(احلاوي  ) ٣(
 ). ١٠٨\٧(, املجموع )٧٢\٤(, البيان )٢٧٦\١(احلاوي  ) ٤(
 ).١٠٨\٧(املجموع  ) ٥(
 ., كام يف النص وهو الصواب)١٠٨\٧(, ويف املجموع )٢٧٦\١(يف احلاوي  ) ٦(
 ).٣٢٣\٣(, هناية املحتاج )١٠٨\٧(, املجموع )٢٧٦\١(احلاوي  ) ٧(

 
لو شك هل أحرم 

باحلج قبل الرشوع 
يف الطواف أو 
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إذا أحرم بالعمرة يف 
غري أشهر احلج ثم 
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 فاألصــح عنــد ,ًدخــل عليهــا حجــا أ ثــم , فــإن أفــسدها بــاجلامع,)١( العمــرة صــحيحة
 فعـىل األول هـل ,)٢()البيـان ( وصححه صـاحب ,ال:  والثاين,ًاألكثرين يصري حمرما به

 فعـىل ,ٍ ال; ألنـه تـابع لعمـرة فاسـدة:فيه? وجهان أصـحهام ًايوً حجه صحيحاجمزيكون
 فـإن , األول:ً أو صحيحا ثم يفسد? فيه وجهـان أصـحهامأجلـهًهذا هل ينعقد فاسدا من 

ً ينعقد فاسدا أو صحيحا://قلنا  وإن قلنـا ,ثم يفسد لزمه امليض يف النسكني ويقـضيهام ً
 وعـىل األوجـه الثالثـة يلزمـه دم ,)٣(مـرة دون احلـجًينعقد صحيحا وال يفسد قىض الع

وجهـني إذا  وحكـى اإلمـام ,ٌ واحـدة عـىل الـصحيحبدنـة وال جيب لإلفساد إال ,القران
  للعمـرة وشـاة ُبدنـة:  والثـاين, أخـرىبدنة يلزمه : أحدمها,ٍحجة فاسدةحكمنا بانعقاد 

 .)٤( والوجهان ضعيفان, كام لو جامع ثم جامع,للحج
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).وال جيوز عكسه يف اجلديد: (قال
                                                 

 ).٢٨٦\٢(, مغني املحتاج )٥٦٤\٣(, النجم الوهاج )٦٧١\٢(, هداية السالك )١٠٨\٧(, املجموع )٧٣\٤(البيان  ) ١(
 ).١٠٨\٧(, املجموع )٧٥\٤(البيان  ) ٢(
 ).٢٨٦\٢(, مغني املحتاج )٥٦٤\٣(,النجم الوهاج )١٠٩\٧(, املجموع )٧٥\٤(البيان  ) ٣(
 ).٢٨٦\٢(, مغني املحتاج )٦٧٤\٢(, هداية السالك )١٠٩\٧(,املجموع )٢٣٥, ٢٣٤\٤(هناية املطلب  ) ٤(
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  وأبـو ثـور,)٤(  وأمحد,)٣( وإسحاق,)٢( وبه قال مالك ,)١(إدخال العمرة عىل احلج: أي
ًد إحرام العمرة شيئا; وألن احلـج ي; ألن أفعال العمرة استحقت بإحرام احلج فال يف)٥(

 والـضعيف ال يـدخل عـىل ,أقوى من العمـرة الختـصاصه بـالوقوف والرمـي واملبيـت
 كفراش ملـك النكـاح ملـا كـان أقـوى ,قوي قد يدخل عىل الضعيف وإن كان ال,القوي

 الختصاصه بالطالق واإليالء والظهار واملرياث مل جيـز إدخـال ,من فراش ملك اليمني
نكوحتـه مل جيزلـه  حتى لـو اشـرتى أخـت م,فراش ملك اليمني عىل فراش ملك النكاح

 حتى لو نكح أخت , وجيوز إدخال فراش ملك النكاح عىل فراش ملك اليمني,هاؤوط
 . )٦(هاؤأمته أو أم ولده حل له وط

 باجلديـد كـان إحرامـه :فـإن قلنـا. جيـوز كعكـسه: )٨( وبـه قـال أبـو حنيفـة ,)٧(والقديم
 وعـىل هـذا ,)٩(ً وإن قلنا بالقديم صـح وكـان قارنـا,حرام احلجًبالعمرة الغيا ومل يتغري إ
 :ٌمفرعة عىل املعاين السابقة:  فيه أربعة أوجه?إىل متى جيوز اإلدخال

هذا (:  قال البغوي ,جيوز ما مل يرشع يف طواف القدوم أو غريه من أعامل احلج:  أحدها

                                                 
 كنـــز الـــراغبني ٢٩٢, األشـــباه والنظـــائر للـــسيوطي ص)١٠٩\٧(, املجمـــوع )٧٣\٤(, البيـــان )٦١٤\٢(الوســـيط  ) ١(

 .١٦٣, إيضاح القواعد الفقهية ص)٢٨٧\٢(, مغني املحتاج ٢٠٧ص
 ).٥٦٤,٥٦٥\٣(, النجم الوهاج ١٥٠, الكايف ص)٣٣٥\١(, التفريع )١٣٥\١(ملدونة ا ) ٢(
 ).٥٦٤,٥٦٥\٣(, النجم الوهاج )٣٠٧\٢(املسائل عن إمامي أهل احلديث  ) ٣(
 ).٥٦٥ ,٥٦٤\٣(, النجم الوهاج )٩٩\٥(, املغني )٣٠٧\٢(املسائل عن إمامي أهل احلديث  ) ٤(
 ).٥٦٤,٥٦٥\٣(النجم الوهاج  ) ٥(
, إيـضاح )٢٨٧\٢(, مغنـي املحتـاج )٣٢٣\٣(, هنايـة املحتـاج ٢٩٢, األشباه والنظـائر للـسيوطي ص)٧٣\٤(البيان  ) ٦(

 .١٦٣القواعد الفقهية ص
, هنايـة ٢٠٧, كنـز الـراغبني ص)٢٨٧\٢(, مغني املحتاج )١٠٩\٧(,املجموع )٧٣\٤(, البيان )٤٠٤\١(حلية العلامء ) ٧(

 ).٣٢٣\٣(املحتاج 
 ).٦٧٨\١(, املسالك يف املناسك )١٨٠\٤ (املبسوط ) ٨(
 ).٧٤\٤(, البيان )٦١٤\٢(الوسيط  ) ٩(
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.  قالـه اخلـرضي , مل يرشع يف السعي أو غـريه مـن أفعـال احلـججيوز ما:الثاين. )أصحها
 فعىل هذا لـو كـان سـعى فعليـه إعـادة ,ةً وإن فعل فرضا ما مل يقف بعرف,جيوز: والثالث
 . وغريهٍقاله الشيخ أبوعيل  ا,عن النسكني مجيعليقع السعي 
, ٍ وإن وقف مـا مل يـشتغل بـيشء مـن أسـباب التحلـل مـن الرمـي وغـريه,جيوز: والرابع

 وحكـى ,وجـوب إعادتـه فقيـاس مـا ذكـره الـشيخ أبـوعيل ,وعىل هذا لو كان قد سعى
 .)١()نه ال جيبأاملذهب (: فيه وجهني وقالاإلمام 
ًأن حيرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينيشء حجـا مـن بالتمتع : الثالث: (قال
 ).مكة

ٍأمجع أهل العلم عىل أن من أهل بعمرة يف أشهر احلج من أهـل اآلفـاق (: قال ابن املنذر 
 هبا فحج من عامه أنـه متمتـع وعليـه اهلـدي إن  ففرغ منها وأقام وقدم مكة,من امليقات

ال إشكال أهنا مـن  الصورة التي فرضها ابن املنذر  :)٣( ]وهذه[ ,)٢()وجد وإال فالصيام
 وهـو يـرد ,اشرتاط نية التمتـعٌ نعم سيأيت خالف يف , وقد نقل هو اإلمجاع,صور التمتع
 وصــورة  أوال,ً وســنذكر صــورا ســواها يــرتدد يف أهنــا مــن صــور التمتــع,عــىل إطالقــه

 وقـد قـدمنا عـن القـايض حـسني , ثم حـج,الكتاب تشمل ما إذا اعتمر قبل أشهر احلج
 لكـن , ومقتىض كالم املصنف هنا أهنا متتـع,)٤( أهنا من صور اإلفراد بال خالفواإلمام

ويتبني أن األوىل مـا قالـه , وسنتكلم عىل ذلك يف آخـر رشوط التمتـع,ال جيب فيها الدم
 وإنـام سـمي هـذا النـوع بـالتمتع السـتمتاعه بمحظـورات ,واإلمـامحـسني // القايض

                                                 
, الـــنجم الوهـــاج )١٠٩\٧(, املجمـــوع )٧٤\٤(, البيـــان )٦١٥\٢(,الوســـيط )٣٠٣\٤(, )١٨٣\٤(هنايـــة املطلـــب  ) ١(
)٥٦٤,٥٦٥\٣.( 
 .٧٢اإلمجاع ص ) ٢(
 ., الصواب املثبتوهي: يف األصل ) ٣(
 ص  ) ٤(
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ٌ فإنه حيل له مجيع املحظورات إذا فرغ مـن العمـرة سـواء سـاق اهلـدي أم  بينهام,اإلحرام
 وسـبقهام ,إذا ساق اهلـدي ال حيـل إىل يـوم النحـر: )٣(  وأمحد,)٢(  وقال أبو حنيفة,)١(ال

 ,)املحـرر( هكـذا هـو يف ,)مـن ميقـات بلـده(: وقول املصنف. )٤( ٍإىل ذلك ابن عباس 
 مــن ً وســنذكر خالفــا يف أنــه هــل يــشرتط يف التمتــع أن حيــرم بــالعمرة,)٥() الروضــة(و

ٌ باالشرتاط فـسيأيت خـالف يف أن تلـك الـرشوط هـل : ثم لو قيل,? واألصح الامليقات
 فـذكر ,ٌهي داخلة يف اسم التمتع أويف وجوب الدم مع صدق االسـم? واألصـح الثـاين

 إال أن يكــون املــراد التــصوير دون هــذا القيــد إنــام حيــسن عــىل أضــعف األوجــه الثالثــة
 .االحرتاز
 :ٍ يف اصطالح العلامء من السلف واخللف يطلق عىل ثالثة أموروالتمتع
د إنه ال خالف أنه املـرا(: بن عبد الرب  ا وقال,االعتامر يف أشهر احلج قبل احلج:  أحدها
 .)من اآلية
 .ٍالقران; ألنه متتع بسقوط سفرة للنسك اآلخر من بلده: الثاين
 .)٦(فسخ احلج إىل العمرة : الثالث

 
 ).وأفضلها اإلفراد: (قال

                                                 
  ).١٠٧ \٧(, املجموع )٣٢٢\٢(, روضة الطالبني )٨٧\٤(, البيان )٤٠٩\١(علامء حلية ال ) ١(
 ).٦٦٧\١(, املسالك يف املناسك )٤٠٣\١(, حتفة الفقهاء )١٨٥ \٤(املبسوط  ) ٢(
, وذكر ثالث روايات, وما انفرد بـه اإلمـام أمحـد عـن )٣٠٦ ,٣٠٥\١(املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني  ) ٣(

 ).٢١٠\٣(, رشح الزركيش )٢٤١\٥(, املغني ١٠٢افعي صالش
 . أثر ابن عباس مل أقف عليه ) ٤(
 ).٣٢٢\٢(روضة الطالبني  ) ٥(
متتــع املحــرص −١, وزاد اثنــني مهــا )٢٣١\٦(, اإلعــالم )٢٠٨\٨(,املنهــاج رشح صــحيح مــسلم )٩٣\٤(االســتذكار  ) ٦(

 . ًليس مرادا هنا باالتفاقو: نكاح املرأة إىل أجل قال−٢. لتمتعه باإلحالل منه
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 ,)٥(  وابـن مـسعود,)٤(  وعـيل,)٣(  وعـثامن,)٢( وبـه قـال عمـر ,)١(هو نصه يف أكثر كتبه
 ,)١١(  وأبـو ثـور,)١٠( واألوزاعـي,)٩(  ومالـك,)٨( وعائـشة,)٧(  وجـابر,)٦( وابن عمر

 وأنـه إنـام أورد ,عـن بعـضهم عىل ماحكاه القايض أبو الطيب ,)١٣(  واملزين,)١٢( وداود
 :  واحتج املرجحون لإلفراد بأشياء,)١٤(ترجيح القران عىل سبيل اإللزام للشافعي 

 كثرية وخصوصيته وحسن سـياقه صىل اهللا عليه وسلم النبي  حجةنها رجحان رواية  م

                                                 
, رشح الـــسنة )٢٨٧\٢(, احلـــاوي )٥١٠\٣(, معرفـــة الـــسنن واآلثـــار )١٩٨\٣(,اإلرشاف ٩٢خمتـــرص املـــزين ص ) ١(
 ). ٢٨٧\٢(, مغني املحتاج )٩٣\٧(, املجموع )٣٢٠\٢(, روضة الطالبني )٦٨\٤(, البيان )٧٤\٧(
 ). ٢٧٩\٣(, )١٤٣٠٧)(١٤٣٠١) (١٤٣٠٠(د وال يقرنابن أيب شيبة, كتاب احلج, باب من كان يرى اإلفرا ) ٢(
 ).٢٧٩\٣) (١٤٣٠١) (١٤٣٠٠(ابن أيب شيبة, كتاب احلج, باب من كان يرى اإلفراد وال يقرن ) ٣(
, والبيهقـي, كتـاب )٢٧٩\٣) (١٤٣٠١) (١٤٣٠٠(ابن أيب شيبة, كتاب احلج, باب من كـان يـرى اإلفـراد وال يقـرن ) ٤(

 ).٨\٥) (٨٨١٨(د ورآه أفضل احلج, باب من اختار اإلفرا
والبيهقي, كتاب احلج, باب من ) ٢٧٩\٣) (١٤٣٠٨(ابن أيب شيبة, كتاب احلج, باب من كان يرى اإلفراد وال يقرن  ) ٥(

, ويف معرفة السنن واآلثار, كتاب احلج, باب االختيار يف أفراد احلـج, )٨\٥) (٨٨٢١) (٨٨٢٠(اختار اإلفراد ورآه أفضل 
)٥٢٠\٣) (٢٧٣٠ (. 
, البيهقي, باب من اختار اإلفراد ورآه أفضل, وذكر احلديث الذي رواه ابـن عمـر أن النبـي صـىل )١٩٨\٣(اإلرشاف  ) ٦(

,ابن أيب شـيبة, )٥٨١\٣(, واألصل أنه يروى ما روى,ومعرفة السنن واآلثار )٦\٥)(٨٨١٠(اهللا عليه وسلم  أفرد باحلج , 
 ).٢٨٠\٣(رن كتاب احلج, باب من كان يرى اإلفراد وال يق

 ).٩٣\٧(املجموع  ) ٧(
 ).٢٧٨\٣) (١٤٢٩٩(ابن أيب شيبة, كتاب احلج, باب من كان يرى اإلفراد وال يقرن  ) ٨(
, اإلرشاف )٤٩٤\٢(, إرشـاد الـسالك )٢٤٥\١(, بدايـة املجتهـد١٤٩, الكـايف ٢٢٢, التلقـني ص)٣٣٥\١(التفريع  ) ٩(

 ).١٩٨\٣(البن املنذر 
 .٩٨اء الغليل ل, شف)٩٣\٧(املجموع  ) ١٠(
 .٩٨, شفاء الغليل ل)٩٣\٧(,املجموع )١٩٨\٣(اإلرشاف  ) ١١(
 .٩٨, شفاء الغليل ل)٩٣\٧(املجموع  ) ١٢(
 .٩٨,شفاء الغليل ل٩٣خمترص املزين ص ) ١٣(
 .٩٨, شفاء الغليل ل)٩٣\٧(املجموع  ) ١٤(

  

  أفضلها اإلفراد
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 . وقد تقدم بيان ذلك يف باب اإلحرام,)١(هوفقه
 صـىل اهللا عليـه وسـلم  أمجعـني بعـد النبـي ريض اهللا عـنهمأن اخللفـاء الراشـدين : ومنها

 روى ,ٍ واختلـف يف عـيل , وعـثامنوعمـر كـذلك فعـل أبـو بكـر ,أفردوا احلج وواظبـوا
 أن النبي صىل اهللا عليه وسلم  استعمل عتاب بن أسـيد ده إىل ابن عمر بإسناالدارقطني 

 ثم حج النبي صـىل اهللا عليـه ,ٍ سنة تسع فأفرد احلجعمل أبا بكر  ثم است,عىل احلج فأفرد
ُ واسـتخلف أبـو , ثم تويف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم ,وسلم  سنة عرش فأفرد احلج

واسـتخلف  وتـويف أبـو بكـر , فـأفرد احلـجفأفرد احلج ثم حج أبـو بكـر فبعث عمر بكر 
 , سنيه كلها فـأفرد احلـجعمر  حج ثم,  فأفرد احلج)٢(فبعث عبد الرمحن بن عوف عمر 

ام عبـد اهللا بـن عبـاس فأقـ ثـم حـرض عـثامن ,فأفرد احلـجُواستخلف عثامن ثم تويف عمر 
 .)٣( ويف إسناد هذا احلديث مقال.للناس فأفرد احلج

 ولـو مل ,لكن عىل اجلملة اإلفراد هو فعـل اخللفـاء الراشـدين وأهـل احلـرمني وعلامئهـم
  ملًامفردحج  صىل اهللا عليه وسلم  وعلموا أن النبي ,يكن هو األفضل عندهم

                                                 
 ).٩٣\٧(, املجموع )٧٤\٧(, رشح السنة )٢٩٢\١(احلاوي  ) ١(
عبـدعمرو, أسـلم : ن عوف بن عبداحلارث بن زهرة القريش الزهري, أبو حممد, كـان اسـمه يف اجلاهليـةعبد الرمحن ب ) ٢(

صىل اهللا عليه وسلم  دار األرقم, وكان أحد الثامنية الذين سبقوا إىل اإلسـالم, وكـان مـن املهـاجرين  قبل أن يدخل الرسول
 ).٤٧٥\٣(أسد الغابة . هـ٣١ملشهود هلم باجلنة تاألولني, شهد بدرا وأحدا واملشاهد كلها, وكان أحد العرشة ا

, ويف سنده عبيداهللا بن عمر العمري تكلم فيـه )٢٣٩\٢(, التعليق املغني )١٤(الدارقطني,كتاب احلج, باب املواقيت  ) ٣(
 .٩٨, شفاء الغليل ل)١٩٢\٢(غري واحد وتاريخ األمم وامللوك 
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 .)١( يواظبوا عليه
 والـدم الواجـب يف القـران والتمتـع دم ,)٢(ٌأن اإلفـراد ال جيـب فيـه دم باإلمجـاع: ومنهـا

 .كام سيأيت) ٣(جرب ال نسك
 ,)٥( ونقـل عـن عمـر ,)٤(أنه مل ينقل عـن أحـد مـن الـصحابة كراهيـة اإلفـراد: //ومنها
 وإن كـانوا , وعـن بعـضهم كراهيـة التمتـع والقـران,)٦( وغريمها كراهية التمتـعوعثامن
 .)٧(جيوزونه

 ).وبعده التمتع:(قال
 .)٨(ووجه تقديمه عىل القران أن املتمتع يأيت بعملني بتاممهام بخالف القارن

 

                                                 
 .٩٨, شفاء الغليل ل)١٥١\٧(املجموع ) ١(
 .٩٨, شفاء الغليل ل)٥٠١\٣(, فتح الباري )٥٧٠\١(, املسالك يف املناسك )٥٠\٥(بحر ال ) ٢(
 .٩٨شفاء الغليل ل ) ٣(
 .٩٨, شفاء الغليل ل)٥٠١\٣(فتح الباري  ) ٤(
 "عـن عمـران : ولفظـه., )٥٠٥\٣(الفـتح ) ١٥٧١(البخاري, باب التمتع عىل عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم   ) ٥(
  . " عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  فنزل القران قال رجل برأيه ما شاء  عىلعن امتت
, الفـتح )١٥٦٣(البخاري, كتاب احلج, بـاب التمتـع والقـران واإلفـراد بـاحلج وفـسخ احلـج ملـن مل يكـن معـه هـدي  ) ٦(
أن جيمع بيـنهام فلـام رأى عـيل عن مروان بن احلكم قال شهدت عثامن وعليا ما وعثامن ينهى عن املتعة و: , ولفظه)٤٩٣\٣(

َّأهل هبام لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت ألدع سنة النبي صىل اهللاَّ عليه وسلم لقول أحد َّّ . 
ــسابقة ) ٧( ــسابق يف احلاشــية ال ــه : كــام يف احلــديث ال ــنهام "قول , قــال ايــن حجــر الفــتح )٤٢١ \٣( الفــتح " وأن جيمــع بي
 فيكون هنى عن التمتع والقران معا , وحيتمل أن يكون عطفا تفسرييا وهو عىل ما حيتمل أن تكون الواو عاطفة): (٤٩٥\٣(

َّوجواز االستنباط مـن الـنص ): (٤٩٦\٣(وقال خالل ذكره فوائد احلديث) ّتقدم أن السلف كانوا يطلقون عىل القران متتعا
ألفـضل كـام وقـع لعمـر , لكـن خـيش عـيل أن ألن عثامن مل خيف عليه أن التمتع والقران جائزان , وإنام هنـى عـنهام ليعمـل با
, )٢٣٤\٦(, اإلعـالم )٧٠\٧(, رشح الـسنة)حيمل غريه النهي عىل التحريم فأشاع جواز ذلك , وكـل مـنهام جمتهـد مـأجور

 .٩٨شفاء الغليل ل
 .٢٥٤ ٢, بداية املحتاج ل)٢٨٧\٢(, مغني املحتاج )٥٦٦ \٣(النجم الوهاج  ) ٨(
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 ). التمتع أفضل:ٍويف قول: (قال
ٌ وحكـاه مجاعـة ,)القديم(عن  وهذا القول حكاه اجلوزي , ثم القران,ثم اإلفراد: أي  

 وحكــاه ,)اخــتالف احلــديث ( فمــن بعــده عــن ,مــن األصــحاب القــايض أبــو الطيــب 
  وقد تأملت لفظ الـشافعي,القولني من غري تشبه وأطلق املاوردي ,ًبعضهم عنهام مجيعا

ًفلم أجد فيه ترصحيا وال ظهورا برتجيح التمتع )اختالف احلديث (يف   وإنام يظهر منـه ,ً
ً أحرم إحراما مطلقا مل يذكر حجـا وال عمـرةصىل اهللا عليه وسلم ترجيح أن النبي  ً ً  ثـم ,ً

 وأقام ,)ٌأن من مل يكن معه هدي فليجعلها عمرة( :واملروةنزل عليه القضاء بني  الصفا 
ًبحج فصار حمرما بحج مفـرد بعـد أن كـان حمرمـا بـإحرام مطلـق:  أي,هو عىل إحرامه ً ٍ ,
ً وهو حمتمل أيضا ملا قالوه, وليس بلفظه, الذي فهمتههذا معنى كالمه ٌ)١(. 

ٍ لكن عىل وجـه يقتـيض , لنصه)اختالف احلديث (يف  ما قاله )املخترص(يف  ونقل املزين 
 أن تـرجيح التمتـع رأيـت أنـا وقـد , ومنـه أخـذ األصـحاب,أنه فهم منه ترجيح التمتـع

 وذلــك يف اجلــزء اخلــامس مــن ,ٍ يف أول ورقــة منــه)خمتــرص احلــج الــصغري ( يف ٌرصيــح
 احلـج  أفـردااَشـاء أقرنـا وإن ا فـإن شـاء,فإذا أهال يعني الرجل واملرأة(:  ثم قال,)األم(

 تـارواخ(: ً قال بعد ذلـك أيـضا,)٢() والتمتع أحب إيل,ِ متتعا بالعمرة إىل احلجاوإن شاء
 ,) أن يفـرد احلـجّأحـب إيل) : (خمتـرص احلـج(:قـال يفأنـه  , وأما نقـل املـزين)هلام التمتع

 )األم(هـو يف اجلـزء اخلـامس مـن  كـذلك رأيتـه فيـه و,)املختـرص األوسـط (فمراده بـه 
  إن املكيني اختاروا التمتع(: )اإلمالء( وقال يف ,)٣(ًأيضا

 

                                                 
 ).٥٧\٧(, رشح السنة )٣٤٤\٣(, العزيز )٢٨٧\١(احلاوي  ) ١(
 ). ٥٢١\٣(, معرفة السنن وآلثار )٥٧٢\٣(األم  ) ٢(
 ). ٥٢٤\٣(األم  ) ٣(
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 وممن قال برتجـيح التمتـع أمحـد ,)١()ً وأنه اختار اإلفراد وأهنام معا أحب إليه من القران
ًأيـضا عـن  ونقلـه اجلـوزي ,)٣(ًوأصحاب اآلثـار أيـضاعن إسحاق  ونقله املاوردي ,)٢(

كـان صـىل اهللا عليـه وسـلم  إنـه(:  وقال ابن رسيـج ,)٥(  واملزين,)٤( إسحاق بن راهوية 
 وقـد سـبق بيانـه يف بـاب ,متتـع عليـه وسـلم صـىل اهللا واحتجوا بام روي أنه ,)٦()ًمتمتعا
 لو اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرت مل أسـق " صىل اهللا عليه وسلم  وبقوله ,اإلحرام

 ,بأن األصحاب ملا أمروا بالتحلـل وتوقفـوا وأجاب اجلوزي , "اهلدي وجلعلتها عمرة 
تباعي يف فعيل دون ما أمرتكم لو علمت حمبتكم ال:  أي, ذلكصىل اهللا عليه وسلم قال 

ً لكـيال تـأتوا أمـرا أخـاف علـيكم منـه ,ٍملا سقت اهلدي وكنت كواحد مـنكم يف التحلـل
ً رفقا منه وشفقة عليهم,املعصية  ولـو كـان التمتـع أفـضل لكـان , فهذا معنـى احلـديث,ً

ٌ وهذا جواب حسن,أوىل الناس باملبادرة إليه ٌ)٧(. 
 قـال , ثـم التمتـع, ثـم القـران, أفـضلها اإلفـراد:وغـريهٍويف قول ثالث حكـاه الفـوراين 

ٍ ويف قول رابع حكي عـن نـصه ,)٨( )ًوهذا إن مل يكن غلطا من ناسخ فهو خطأ(: اإلمام 
ٌ وهـو غريـب أنكـره ,)أفضلها القـران ثـم اإلفـراد ثـم التمتـع( //):ن آأحكام القر(يف 
  إال أن, وادعوا أنه ال خالف يف تأخر القران عنهام,ٌاعة من األصحابمج

                                                 
 ).٥٢١\٣(معرفة السنن وآلثار  ) ١(
 .١٤٤, منهج السالك ص)١٤٥\٢(, كشاف القناع)١١٩\٣(, املبدع١٠١التذكرة ص  ) ٢(
 ).٢٨٧\١(احلاوي  ) ٣(
 . ١٠١ ل, شفاء الغليل)٧٥\٧(رشح السنة  ) ٤(
 .١٠١شفاء الغليل ل ) ٥(
 .١٠٠, شفاء الغليل ل)١٩٢\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 ).١٠٣\٧(املجموع  ) ٧(
 ).١٩٢\٤(هناية املطلب  ) ٨(
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وممـن قـال .)١(حكـوهوآخـرين  )البيـان ( وصـاحب , والرسخـيس,)الفـروع ( صاحب 
 وإسـحاق بـن ,)٣(  وسـفيان الثـوري,)٢(برتجيح القران عىل اإلفراد والتمتع أبو حنيفـة 

أنـه عـن إسـحاق   والـذي حكـاه ابـن املنـذر , فيام حكاه القايض أبو الطيب ,)٤( راهويه
 وابـن ,)٦(املـشهور عنـه يفوممن رجح القـران املـزين . )٥(ً كان قارنا صىل اهللا عليه وسلم 

  .)١٠( )٩(بن سلمةوا وأبو الطيب ,)٨(  وأبو إسحاق املروزي,)٧( املنذر
َأمتوا احلج والعمرة وm: وقوله تعاىل,اب اإلحراموحجتهم من األحاديث ما سبق يف ب َ ْ ُ َ َّْ َْ ْ ُّ ِ َ

ًمنفردا من :  أي,ٍأن حيرم بكل منهام:  واملنقول يف تفسريه, وال دليل فيه لذلك, l .. هللاِِّ
 ,ًيف كون القران جائزا:  أي,)١٢()هديت لسنة نبيك(:  وقول عمر ,)١١(دويرة أهله

 وأجاب القايض أبو الطيب ,ًواحتجوا بأن فعل احلج والعمرة معا يف أشهر احلج أفضل
صىل اهللا عليه  والنبي ,رة يف غري أشهر احلج أفضل بل فعل العم, بأنه ليس كذلك:

  ال أن,ٌ أهنا جائزة عىل خالف قول املرشكنيّ بنيوسلم 
                                                 

 ).٩٢\٧(, املجموع )٦٦\٤(البيان  ) ١(
 ).٥٢٩\٢(,رد املحتار)٤١٣\٢(, حتفة الفقهاء )٢٥\٤(املبسوط ) ٢(
 ). ٥٦٦\٣(النجم الوهاج , )٩٣\٧(,املجموع )٦٦\٤(البيان  ) ٣(
 ).٥٦٦\٣(, النجم الوهاج )١٩٨\٣(اإلرشاف  ) ٤(
 ). ٩٣\٧(,املجموع )١٩٨\٣(اإلرشاف  ) ٥(
 ). ٥٠٢\٣(, فتح الباري )٥٦٦\٣(, النجم الوهاج )٩٢\٧(, املجموع )٦٦\٤(, البيان )٢٨٨\١(احلاوي  ) ٦(
 ).٥٠٢\٣(, فتح الباري )٥٦٦\٣(, النجم الوهاج )٩٢\٧(, املجموع )٣٢٠\٢(, روضة الطالبني )٦٦\٤(البيان  ) ٧(
 ).٥٠٢\٣(, فتح الباري )٥٦٦\٣(, النجم الوهاج ) ٩٢\٧(, املجموع )٣٢٠\٢(, روضة الطالبني )٦٦\٤(البيان  ) ٨(
 )..٥٠٢\٣(, فتح الباري )٥٦٦\٣(, النجم الوهاج ) ٩٢\٧(املجموع  ) ٩(
ًكان من كبار الفقهاء ومتقدميهم وصنف كتبا عـدة وكـان  مة البغداديأبو الطيب حممد بن الفضل بن سل: ابن سلمة ) ١٠(

ًعاملا جليال  ).٢٤٦\٢( هتذيب األسامء واللغات ٣٥٩هـ الفهرست ص٣٠٨وكانت وفاته سنة . ً
 .سبق ذلك ) ١١(
  والنسائي, كتاب احلـج, بـاب القـران٢٦٥, ٢٦٤ص) ١٧٩٩) (١٧٩٨(أبو داود, كتاب املناسك, باب يف اإلقران  ) ١٢(
 . , وسنده حسن)٢٧٩١(
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أن ( : ويوافق هذا الكالم ما قاله املاوردي ,)١( ذلك أفضل من فعلها يف غري أشهر احلج
نه ليس أ و,والعزيمة أوىل من الرخصة ,العمرة يف أشهر احلج رخصة ويف غريها عزيمة

ًوقت احلج زمانا رشيف  وال , وفعل العمرة فيه رخصة,وإنام هو رشيف للحج للعمرة, اً
 يف  وإذا ثبت أن فعل العمرة,ن العمرة ال تكره يف أشهر احلجإ :ينايف هذا قول غريمها

 وهو أفضل ,غري أشهر احلج أفضل فتأخريها كتأخري الصالة الثانية يف اجلمع إىل وقتها
 .)٢( )من التقديم

 ,)٣(فـرادالقـران ثـم التمتـع ثـم اإل فعن أيب حنيفـة , واختلفت احلنفية بعد تقديم القران
عـن وحكى القـايض عيـاض . )٤( ثم التمتع, ثم اإلفراد, القرانوحممدوعن أيب يوسف 

 .)٥( ال مزية لبعضها عىل بعض,بعض العلامء أن األنواع الثالثة سواء يف الفضيلة
 
 
 
 
 
 
 

 ).وعىل املتمتع دم: (قال

                                                 
 ).١٩١\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).٢٧٥\١(احلاوي  ) ٢(
 ).٥٢٩\٢(, ورد املحتار)٤١٣\٢(, حتفة الفقهاء )٧١٢\٢(, خمتلف الرواية )٢٥\٤(املبسوط ) ٣(
 ). ٥٠٢\٣(, وهي رواية عن أيب حنيفة, فتح الباري )٩٣\٧(, املجموع )٧١٢\٢(خمتلف الرواية  ) ٤(
 ).٥٠٢\٣(, فتح الباري )٩٣\٧(املجموع  ) ٥(

  
  
  
  
 

  

  

  املتمتع

   يلزمه دم
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ِفمن متتع بالعمرة إىل احلج فام استيرس من اهلدي  m:لقوله تعاىل َ َْ َ ََّْ ْ ِّ ُ َ ِْ َِ ََ ْ ْ َ ْ ََْ َ ِْ ِ َ َl ...وقـال ابـن , اآليـة 
ٍ أن مـن هيـل بعمـرة يف أشـهر احلـج مـن أهـل اآلفـاق مـن أمجع أهل العلم عـىل(: املنذر 
 وأقـام هبـا فحـج مـن عامـه أنـه متمتـع وعليـه اهلـدي إن , ففرغ منها وقدم مكة,امليقات
 فإنـه لـو كـان ,ًواملعنـى فيـه أنـه ربـح ميقاتـا(: قال األصـحاب. )١() وإال فالصيامهوجد

ًأحرم باحلج أوال من ميقات بلده الحتـاج بعـد فراغـه أن خيـرج إىل أدنـى احلـل فيحـرم 
 فلـذلك ,تـع اسـتغنى عـن اخلـروج; ألنـه حيـرم بـاحلج مـن جـوف مكـة وإذا مت,بالعمرة

َفمن متتع بالعمرة إىل احلج فام  m: واملشهور يف تفسري قوله تعاىل. )٢()وجب الدم َ َِّ ُ َ َْْ َ ِْ ِ َ ْ َِ َّ َ َ....l 
 ,بني العمرة واحلج وإنام حيصل ذلك بمحظورات اإلحرام ,التلذذ واالنتفاع: أن التمتع

التمتـع هبـا التقـرب هبـا إىل اهللا تعـاىل :  وقيـل, متتع باإلحالل منها)متتع بالعمرة(فمعنى 
بـد اهللا بـن عـن عونقل ابن املنـذر . )٣(ٌ انتفاع ومتتع:وإيقاعها يف األشهر املرشوعة للحج

أن هيـل الرجـل بـاحلج فيحـرص حتـى يمـيض احلـج فيقـدم : أن التمتـعالزبري الصحايب  
 هكذا نقله ابن املنـذر , ثم حيج وهيدي,//حله إىل العام املقبلب ,فيجعلها عمرة ويتمتع

 ومتـى محلنـاه عـىل ظـاهره عـارض مـا ,)٤(  املـسجد احلـرامييف باب اخلالف يف حارض
عل الـصورة املـذكورة جي فلعل ابن الزبري ,تقدم عنه من نقل اإلمجاع عىل التمتع املشهور

 ,من صورة التمتع

                                                 
 ).٥٥٨\٤(, موهبة ذي الفضل )٣٠٠\٣(, اإلرشاف ٧٢اإلمجاع ص ) ١(
 ).٣٢٦\٣(, هناية املحتاج )٢٨٨\٢(,مغني املحتاج )٥٧٦\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 ). ٢٣٤\٢(, تفسري القرآن العظيم )١١٧\٧(, املجموع )١٧٩\١(معامل التنزيل  ) ٣(
 ).٣٩٩\٣(اإلرشاف  ) ٤(
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 . )١(ٍ وحينئذ ال يعارض اإلمجاع املذكور
 .)٢( بقرة أو سبع بدنة ويقوم مقامها سبع , صفتها صفة األضحيةودم التمتع  شاة 

 ).برشط أال يكون من حارضي املسجد احلرام : (قال
ِذلك ملن مل يكن أهله حارضي املسجد احلرامm: لقوله تعاىل َ ْ ََْ َْ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ ْ ْ ُْ َ ُ ْ َ َ َ....l)واإلشارة عندنا , ) ٣

 فـال متعـة ,إىل التمتـع وعند أيب حنيفة ,)٤(و وجوب اهلدي أو الصيامإىل احلكم الذي ه
 , ومن أحرم منهم بالنسكني أو نقصت عمرته,عندهوال قران حلارضي  املسجد احلرام 

ف العمرة أو نقص حجه يف قـول أيب حنيفـة ًفإن أحرم باحلج بعدما فعل شوطا من طوا
 فــإن أحــرم بعــدما أتــى بــأكثر ,)٦(وحممــد وإن نقــصت عمرتــه يف قــول أيب يوســف ,)٥(

القارن من أهل اآلفاق دمهـام دم نـسك تمتع و وامل,الطواف مىض فيهام ولزمه دم جربان
ْذَ لك ملنm:بالالم يف قوله تعلقوا عنده وربام  َِ َِ..l)وأجـاب أصـحابنا بأجوبـة منهـا,)٧  :
 مذهبنا أن املكي ال يكره لـه التمتـع وال ,واملسـألة مشهورة باخلالف.)٨(عىل: أهنا بمعنى

  وبه قال ,)٩( وإذا فعل ال دم عليه,القران
فـإن فعـل  ,يكـره لـه التمتـع والقـران:  وقال أبو حنيفة ,)٢(  وداود,)١(  وأمحد,)١٠(مالك

                                                 
 )٢٣١\٦(, اإلعالم )١٧٩\١(معامل التنزيل  ) ١(
 ).٣٢٦\٣(, هناية املحتاج )٢٨٨\٢(, مغني املحتاج )٥٧٦\٣(, النجم الوهاج )٦٦\٥(البحر  ) ٢(
 ).١٩٦(البقرة  ) ٣(
 ).٥٥٩\٤(, موهبة ذي الفضل )٣٢٦\٣(, حتفة املحتاج )٢٨٨\٢(مغني املحتاج  ) ٤(
 ).٥٥٩\٤( الفضل , موهبة ذي)٢٥٦\١(فتاوى السبكي  ) ٥(
 ).٢٥٦\١(فتاوى السبكي  ) ٦(
 ).٢٥٦\١(فتاوى السبكي  ) ٧(
 ).٣٢٦\٣(حتفة املحتاج  ) ٨(
, )٥٦٧\٣( النجم الوهاج١١٦,كفاية املحتاج ص)٢٥٦\١(, فتاوى السبكي )٨٣\٤(, البيان )٤٠٩\١(حلية العلامء  ) ٩(

 ).٢٩٠\٢(مغني املحتاج 
 ).٥٦٧\٣(, النجم الوهاج )٢٤٢\١(, بداية املجتهد )٣٦٣\١(,املعونة )٣٤٨\١(التفريع  ) ١٠(

  

  
  
  
  

  

رشوط وجوب 
الدم عىل 
 املتمتع
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ٌاه عندنا اإلشارة راجعة إىل اجلزاء وهو  ومبنى اخلالف عىل ما قدمن,)٣(فعليه دم اإلساءة 
 .)٤( وعندهم إىل الرشط فلم يرشع التمتع للمكي وال القران,ظاهر الكالم

 متتـع أوال? مـا ذكرنـاه أنـه هـل يـرشع هلـم ومعنى اختالف العلامء يف أنه هل ألهل مكة
ٍى متتعا إال عىل وجه ضعيف لبعض أصـحابنا أوال?وليس معناه أهنم إذا أوقعوه ال يسم ٍ ً

ٌ ولنا أيضا وجه ضـعيف أن املكـي إذا قـرن جيـب عليـه الـدم,سنذكره ٌ  وكأنـه جيعلـه دم ,ً
جيب عليه الدم :وجهان أحدمها فحصل يف القارن من حارضي  املسجد احلرام .)٥(نسك

ٌ وكال الوجهني خمالف ملـذهب أيب ,)٦( وهو الصحيح,ال جيب: ثاين وال,ويكون دم نسك
. )٧(جيـب الـدم عنـدنا وعنـده ويف غري حارضي  املسجد احلـرام ,يف جعله دم جربحنيفة 

 وهـو مـذهب أيب حنيفـة ,دم نـسك:لثـاين وا, أنه دم جرب: أصحهام,ويف حقيقته وجهان
 .)٩( واآلفاقي عليه الدم,ًأما التمتع فال أعلم خالفا عندنا يف أن املكي ال دم عليه. )٨(
 
 
 

 ).واهللا أعلم. األصح من احلرم :  قلت,وحارضوه من دون مرحلتني من مكة: (قال

                                                                                                                                            
 ).٥٦٧\٣(, النجم الوهاج )٣٥٧\٥(املغني  ) ١(
 ).٥٦٧\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 ).٥٦٧\٣(, النجم الوهاج )٦٣٦\١(, املسالك يف املناسك )١٩٦\٤(, املبسوط )٤١٢ ,٤١١\٢(حتفة الفقهاء  ) ٣(
 )٢٥٦\١(فتاوى السبكي  ) ٤(
 ) ٢٥٦\١(لسبكي فتاوى ا ) ٥(
 ).٢٥٦\١(فتاوى السبكي  ) ٦(
 ).٤١٣\٢(حتفة الفقهاء  ) ٧(
 ).٤١٣\٢(, حتفة الفقهاء )٤٥٨\٤(, البيان )٤٥٥\١(حلية العلامء  ) ٨(
 ., حيث نقل االتفاق)٢٤٣\١(بداية املجتهد ) ٩(

  
  

بيان من هو من 
حارضي املسجد احلرام
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 ومال يف  الرشح إىل أنـه مـن  ,ي روذ عن حكاية إبراهيم املروالوجهان حكامها الرافعي
ــصنفاحلــرم  ــام صــححه امل ــون,ك ــره العراقي ــذي ذك ــو ال ــاه , وه ــه األول حك  والوج

ً قـوال قـديام عن الـشافعي وحكى ابن املنذر ,عن الشافعي  وحكاه اإلمام ,اخلراسانيون ً
قـد رأيـت يف و:  قلت,)٢()وهذا غريب(:  قال النووي ,)١(أنه من كان أهله دون امليقات

ــالء( ــع ,)اإلم ــة الربي ــن رواي ــي م ــرام:  وه ــسجد احل ــراد بامل ــرم  //أن امل ــع  احل  ,مجي
يشء يفـرق بـني أهـل احلـل عقـل وال خـرب إال أن  فـال(:  ثم قـال,وبحارضيه أهل احلل

 ئ, ومن كان أهلـه دون امليقـات فمـن حيـث ينـش"قال صىل اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
 من دون املواقيت هيلون من حيث  فجعل أهل مكة,)٣( " حتى يأيت ذلك عىل أهل مكة

 وجعل أهل املواقيت هيلون من مواضع معلومة مسامة أو حـدودها بـأن حكـم ,نئوينش
 ,نقلـه ابـن املنـذر   فظـاهر ذلـك يوافـق مـا,)٤(انتهى .  حكم أهل مكةمن دون املواقيت

ٍ ويـشعر بـأن املـراد دون كـل واحـد مـن ,لكن يف أول الكالم ما يقتيض التوقف يف ذلك
 , مسافة القـرص, هو ومسافة القرص; ألن أقرب املواقيت مسافةحدٍ وحينئذ يت,واقيتامل

 واسـتبعده األصـحاب مـن جهـة أنـه يوجـب أن ,)٥(وعىل اجلملة هو مذهب أيب حنيفـة 
ــة  ــام حــارضومــسرييكــون القريــب مــن  ذي احلليف ــم   ًا,هتا عــرشة أي ــذي يف  يلمل وال

  وإنام اعتربنا هنا,  ليس بحارض, ومسريهتا يومان

                                                 
, فتـاوى )٦٥٤\٢(لـسالك ,هدايـة ا١٦٠, اإليـضاح ص)٤٤٨\٣(,العزيـز )١٧٢\٤(, هناية املطلب )٢٤٢\١(التتمة  ) ١(

 ).٧٨٦ ,٧٨٥\٢(, دالئل املنهاج ٢٠٨,كنزالراغبني ص١٠٧ ,١٠٦,كفاية املحتاج ص)٢٥٦\١(السبكي 
 ).١١٠\٧(املجموع  ) ٢(
 .سبق خترجيه  ) ٣(
 .٢٠٨, كنز الراغبني ص)٢٥٦\١(فتاوى السبكي  ) ٤(
 ). ٢٦٥\٢(, جامع البيان )٢٦٤\١(, املسالك يف املناسك )١٩٦\٤(املبسوط  ) ٥(
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 ألن , عـىل الـصحيح ويف طـواف الـوداع مـن مكـة,)١(عـىل الـصحيح املسافة من  احلرم 
 واملـراد منـه  ,ٌ وهاهنا اآلية ناصة عىل  املسجد احلرام ,فناسب اعتبار مكةالوداع  للبيت 

; ألنه غالب مـا يـرد  املـسجد  وإنام قلنا املراد منه  احلرم ,)٢(فكان ابتداء املسافة منهاحلرم 
     :ن إال قولـهآمل يستثن من هذا فيام ورد يف القرملاوردي  حتى إن ا, يراد به  احلرم ,احلرام 

Zِول وجهك شطر املسجد احلرامَف َ ْ ََْ َِْ ِ ْ َ َ َ ْ َ َِّ ....l )وإنام أحلقنا من يف املسافة املذكورة بأهـل  ,)٣ 
ْواسـأهلم عـن m : قـال اهللا تعـاىل,)٤(ًء كـان حـارضا إيـاه; ألن من قـرب مـن الـيشاحلرم  َ َْ ُْْ َ

ِالقرية التي كانت حارضة البحر ْ َ َْ َّ َْ َ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ....l)هنـا  ومعلـوم أ,)٧)(٦()أيلـة(هـي :  قال املفـرسون)٥
 .)٨(ة لهبليست يف البحر وإنام هي مقار

 ويف هــذا , مــسكنه دون مــسافة القــرص فهــو قريــب نــازل منزلــة املقــيم يف  احلــرم ومــن
ن  وأل,إشكال; ألنه لو كان كذلك جلاز له إذا قصد اإلحرام أن جياوزه وحيـرم مـن مكـة

 وأجـاب ,)٩( وإن كـان مـن احلـارضين,من متتع يف هذه املسافة فقـد ربـح أحـد الـسفرين
 مل يرتفـه  بأن مـن كـان مـن بعـض القـرى القريبـة مـن مكـة:عن هذاالقايض أبو الطيب 

ٌترفهــا لــه تــأثري بإحرامــه بــاحلج مــن مكــة  , ألن رجوعــه إىل قريتــه ال مــشقة عليــه فيــه,ً

                                                 
 ).٢٥٧\٢(, فتاوى السبكي )٣٣٧\١(احلاوي  ) ١(
 )٢٥٧\٢(فتاوى السبكي  ) ٢(
 ).١٤٤(البقرة  ) ٣(
 ).٢٨٩\٢(, مغني املحتاج )٣٣٦\١(احلاوي  ) ٤(
 )١٦٣(األعراف  ) ٥(
 ). ٣٣٧\١(,احلاوي )١٤٨\٢(تفسري القرآن العزيز البن زمينني  ) ٦(
هــي آخــر احلجــاز وأول الــشام, وهــي مدينــة : ر القلــزم و ممــا يــيل الــشام قيــلمدينــة عــىل ســاحل بحــ): بــالفتح(أيلــة ) ٧(

 ). ٢٥٨\١(اليهودالذين اعتدوا يف السبت فتاوى السبكي 
 ).٢٥٧\١(, فتاوى السبكي)٣٣٧\١(احلاوي  ) ٨(
 ). ٢٥٧\١(فتاوى السبكي ) ٩(



  
٥٣٧ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 وأما األول فيمكن جوابـه أنـه ,)١(والغريب يف رجوعه إىل امليقات مشقة وترفهه له تأثري
إن الغـزايل (:  فقـال)٢(  وأغـرب ابـن التلمـساين ,ٍمن كل وجـهال يلزم أن يكون  كاحلرم 

 وهـذا الوجـه مل أره يف ,)خاصـةأهـل  احلـرم ًحكى وجها أن حارضي  املـسجد احلـرام 
 دون من يعني أهل مكة(: فقال  ثم زاد ابن التلمساين ,)٣(وال يف كالم غريهكالم الغزايل 

  وأهلأهنم أهل مكة واملنقول عن مالك ,)عداهم كمذهب مالك 
 وسـعيد بـن ,)٦(وهو يوافق قول ابن عبـاس (:  قال القايض أبو الطيب ,)٥)(٤(   ذي طوى

 ,) غـري ذي طـوى ة قريـة عـامرغري مكـة; ألنه ليس يف  احلرم  أهنم أهل  احلرم ,)٧( بريج
كــالم :  ونــتكلم عــىل املــشهور فنقــول,ولنعــرض عــن هــذا الــذي نقلــه ابــن التلمــساين 

 وأن حكــم مــسافة القــرص حكــم ,ط أن يكــون دون املــسافةاملــصنف ينبــه عــىل أن الــرش
 يف  واقتــضاه كــالم الــشافعي, رصح بــه األصــحاب, واألمــر كــذلك, فوقهــا//مــا

إنــام جيــب عــىل املتمتــع إذا مل يكــن مــن حــارضي   (:)املحــرر( وأمــا قــول ,)٨()اإلمــالء(
 .)٩() ليس بجيدٌوهمف, فوق مسافة القرص وهو من مسكنه من مكة,املسجد احلرام 

                                                 
 ). ٢٥٧\١(فتاوى السبكي  ) ١(
ًفهري رشف الدين أبو حممد له رشح يف أصول الدين والفقه كان أصوليا مـتكلام عبد اهللا بن حممد بن عيل ال: التلمساين ) ٢( ً

ًدينا خريامن علامء الديار املرصية وحمققيهم  ). ١٦٠\٨(طبقات السبكي . ً
 ).٢٥٧\٢(, فتاوى السبكي )١١٠\٧(املجموع  ) ٣(
حـي جـرول مـن أحيـاء مكـة ويبعـد عـن , وهو املعروف اليوم ببئر طوى والـذي يقـع ب)بضم الطاء املهملة( ذو طوى  ) ٤(

ًاملسجد احلرام بمقدار مخسامئة مرت وذو طـوى يمـر بـني احلجـون وريـع الكحـل مـارا بجـرول حتـى جيتمـع بـوادي إبـراهيم 
. , ثم أطلق عليه ريع السدو يف وسط الـوادي حـي العتيبيـة وأسـفله جـرول)ريع اللصوص(باملسفلة أعاله ريع كان يسمى 

 . ١٦٩ ,١٦٨, معامل مكة التارخيية واألثرية ص)٤٥ ,٤٤\٤(معجم البلدان 
 ).٣٦٢\١(,املعونة )٢٩٩\٣(اإلرشاف  ) ٥(
 ). ٣٦٥\٢(جامع البيان والتأويل  ) ٦(
 )٢٥٧\٢(فتاوى السبكي  ) ٧(
 ). ٢٥٧\٢(, فتاوى السبكي )٣٣٣\١(احلاوي ) ٨(
 ).٢٥٧\٢(, فتاوى السبكي ٤٧٨, املحرر ص)٦٢٠\٢(الوسيط  ) ٩(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أ//١٤٧

 



  
٥٣٨ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  أكثـر فإن كان مقامه بأحـدمها,ولو كان له مسكنان أحدمها يف حد القرب واآلخر بعيد
 ,ًئام أو أكثر فـاحلكم لـه وإن استوى مقامه هبام وكان أهله وماله يف أحدمها دا,فاحلكم له

 فإن استويا يف ذلـك وكـان عزمـه ,إن استويا يف األهل وكان ماله يف أحدمها فاحلكم لهف
 اتفـق , فـإن مل يكـن لـه عـزم فـاحلكم للـذي خـرج منـه,الرجوع إىل أحدمها فـاحلكم لـه
إال (:  قـال املحـاميل ,)مـالءاإل( يف  ونص عليه الـشافعي,األصحاب عىل هذا التفصيل

واألمر :  قلت,) واتفقوا عليها, ولكن ذكرها أصحابنا,املسألة األخرية فلم ينص عليها
التـوطن (: لـشافعي  ولفـظ ا,)اإلمـالء( وقد رأيـت ماعـدا املـسألة األخـرية يف ,كام قال

 نص عليه يف ,) وحيث ال يوجب الدم يف املسائل املذكورة يستحبه,واإليطان بدل املقام
 .)١()اإلمالء(

وهـي ( احلكـم للـذي خـرج منـه : وهـي عـىل قولنـا, وههنا فائدة البد من التنبيه عليهـا
 حالة إن كان خيرج من مكة(: فقال  ومثلها البغوي ,) وغريمهاوالبغويعبارة املاوردي 

 وهكـذا , وإن كان خيرج من الكوفة فليس مـن احلـارضين,)ما حيرم فهو من احلارضين
: ٍعنه بعبارة أخـرى فقـالوحكاه املتويل ,)٢( هبذا اللفظ )ليق القايض حسني تع(رأيته يف 

 وقــت أداء النــسك فهــو مــن فــإن كــان يف مكــة. )٣()إن االعتبــار بــالعبور عــىل امليقــات(
العبـارة  الروياين ى وحك,ً وإن كان عابرا عىل امليقات فحكمه حكم اآلفاقي,احلارضين

 عـن األصـحاب ةوعبارة ثالثـ والعبارة الثانية عن القايض حسني ,األوىل عن املاوردي 
 ولــيس ,أن االعتبــار بموضــع إحرامــه فــربام تــوهم النــاظر يف كالمــه أن املعنــى خمتلــف

 .)٤( بل العبارات الثالث معناها واحد ,كذلك
                                                 

 ).٢٥٨\٢(, فتاوى السبكي )٦٥٥\٢(,هداية السالك )١١٠\٧(, املجموع )٣٤٨\٣(,العزيز )٢٤٤\١(ة التتم ) ١(
 ).٢٥٨\٢(فتاوى السبكي  ) ٢(
 ).٢٥٨\٢(,فتاوى السبكي )٢٤٥\١(التتمة  ) ٣(
 ).٧٦\٥(البحر  ) ٤(
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ٍ وإن استوطن مكي العراق فغري حارض, فهو حارضٌولو استوطن غريب مكة ٌ)١( . 
ً فـدخلها متمتعـا ناويـا اإلقامـة واالسـتيطان هبـا بعـد مـا اعتمـر ولو قصد الغريب مكـة ً

 هـذه عبـارة ,ً فـال يـسقط عنـه الـدم حتـى يكـون مـستوطنا قبـل العمـرة,ٍفليس بحـارض
 منهم , وتبعه األصحاب)اإلمالء( عىل هذه املسائل الثالث يف , نص الشافعيالشافعي

 .)٢(وغريهاملاوردي 
 ثـم ,ٍ ولو خرج املكي إىل بعض اآلفاق حلاجة ثم رجع وأحـرم بـالعمرة يف أشـهر احلـج

عـن  ونقلـه ابـن املنـذر ,)٣()بال خالف(:  قال املصنف,ٌ مل يلزمه دم عندنا,حج من عامه
 يلزمـه : وقـال طـاوس,)٦()مـذهب الـشافعي عىل ا وهذ(:  ثم قال,)٥(  وأمحد,)٤(مالك 
 .)٧(الدم

ومل أجـدها لغـريه (:  قـال,) مواضع التوقف منمسألة وهيذكر الغزايل (:  قال الرافعي
ًاألفقي إذا جاوز امليقات غري مريـد نـسكا(:  قال,)بعد البحث  فـاعتمر عقيـب دخولـه ,ٍ

 ,) إذ ليس برشط فيه قصد اإلقامـة, احلارضين إذ صار من,ً مل يكن متمتعا, ثم حجمكة
 يوجـب اإلحـرام وهذه املسألة تتعلق باخلالف الـسابق يف أن قـصد مكـة(: قال الرافعي

 .)٨()أوال
                                                 

 ).١١٠\٧(, املجموع )٣٢٣\٢(, روضة الطالبني )٧٦\٥(, البحر )٣٣٩\١(احلاوي  ) ١(
, فتــاوى )١١٠\٧(, املجمــوع )٣٢٢\٢(, روضــة الطــالبني )٧٦\٥(,البحــر )٢٤٥\٢(,التتمــة )٣٣٩\١(اوي احلــ ) ٢(

 ).٢٥٨\٢(السبكي 
مل يلزمـه دم باتفـاق ): (٦٥٨\٢(, ويف هدايـة الـسالك)٢٥٨\٢(, فتاوى السبكي )١١٠\٧(, املجموع )٧٦\٥(البحر  ) ٣(

 ).األربعة
 ). ٢٤٤\١(داية املجتهد , ب)١٥٣\١(,املدونة )٢٩٨\٣(اإلرشاف  ) ٤(
 ).١٧٩\٨( , الرشح الكبري)٣٥٧\٥(,املغني )٢٩٨\٣(اإلرشاف  ) ٥(
 ).١١٠\٧(,املجموع )٢٩٨\٣(اإلرشاف  ) ٦(
 ).٢٤٤\١(, بداية املجتهد )١١٠\٧(, املجموع )٧٦\٥(,البحر )٢٩٨\٣(اإلرشاف  ) ٧(
 .١٠٩, كفاية املحتاج ص)٦٥٧\٢(, هداية السالك ١٦١,اإليضاح وحاشيته ص)٣٤٨\٣(العزيز  ) ٨(
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ط اإلقامة ينازعه فيه كالم األصحاب ونقلهم عن نصه يف  من عدم اشرتا//ثم ما ذكره
 ويف , بل يف اعتبار االستيطان, فإنه ظاهر يف اعتبار اإلقامة,)القديم( و)اإلمالء(

 وهي أنه لو جاوز الغريب ,داين هذهُ تٍ حكاية وجهني يف صورة)الوسيط( و)النهاية(
 أن يعتمر فاعتمر منه له بقرب مكة ثم بداًامليقات وهوال يريد نسكا وال دخول  احلرم 

  ال يلزمه; ألنه حني بدا:وحج بعدها عىل صورة التمتع هل يلزمه الدم? أحد الوجهني
 وهو غري , ألنه وجدت صورة التمتع, يلزمه: وأصحهام,له كان عىل مسافة احلارض

  والتصحيح املذكور يف الصورة الثانية,)١( هذا ما قاله الرافعي,د من احلارضينمعدو
املختار يف الصورة ( : قال النووي ,)٢( وإليه مال اإلمام , من كالم الغزايل من كالمه ال

املختار يف :  قلت,)٣()ًأوال أنه متمتع ليس بحارض بل يلزمه الدمالتي ذكرها الغزايل 
 وإن أردت بسط القول , ويف إثبات اخلالف يف األوىل نظر,الصورتني أنه ال جيب الدم

أما اعتبار االستيطان يف اسم احلارضين فرصح به مجاعة منهم القايض : قولي ف,يف ذلك
 أالعربة فيه باالستيطان والسكنى دون املنش(:  قاال,)التهذيب(وصاحب حسني 

ْذلك ملن مل يكن m : ويدل لذلك قوله تعاىل,)٤() هذه عبارهتام,واملولد ُْ َ ْ َ َِ َِ َ
ُأهله ُْ َ.......................l,٥(ه وأهل الشخص إنام يكونون يف موضع استيطان(, 

 ثم متتع فعليه ما , فسكن غريهامن كان من أهل مكة(: )اإلمالء( يف وعبارة الشافعي
 واإلمجاع عىل إيطان البالد واالنقطاع إليها ال حد , والسكن النقلة بالبدن,عىل املتمتع

  إال ذلك قل أو,لذلك

                                                 
 ).١١١\٧(, املجموع )٧٦\٥(, البحر )٣٤٩\٣(, العزيز)٦١٧\٢(,الوسيط )١٧٤\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).١٧٤\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 .١٠٩, كفاية املحتاج ص)١١١\٧(املجموع  ) ٣(
 ).٢٥٧\٢(فتاوى السبكي  ) ٤(
 ).٢٥٨\٢(فتاوى السبكي  ) ٥(
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ٍلـو طـال مقـام مكـي يف بلـد ومل يـر معـه أن يتخـذه (: )البحر(يف وقال الروياين  )١()ثر ك
ــا ــه مكي ــن كون ــه مل خيــرج ع ــة; ألن ــه دم املتع ــن علي ــا مل يك ًوطن ــوي ,)٢()ً ــال البغ يف  وق

ٍ فلام عاد من امليقات حمرما بعمرة,ًة تاجراًلو أن مكيا خرج إىل الكوف(: )التهذيب(  فهو ,ً
 وكــذلك مــا ذكــره , وهــذه العبــارات رصحيــة يف اشــرتاط االســتيطان,)مــن احلــارضين

 , وأما الغزايل ,األصحاب كلهم يف الفرع املتقدم إذا كان له مسكنان واعتبارهم اإلقامة
ٌ سـواء كـان , دون مـسافة القـرص مـن كـان بينـه وبـني مكـة)٣( ]احلـارض[فإنه رصح بأن 

ًمستوطنا أم مسافرا  بل قال بعـد هـذا ,مل يستمر عىل تفسري احلارض بذلك ثم إن الغزايل ,ً
ن اسـم احلـارض ال يتناولـه إ( : يف الصورة الثانيةيف توجيه الوجه الذي صححه الرافعي

وإذا صـح مـا (:  قال ابن الرفعـة ,)٤()ً أو كان مستوطنا حواليهاإال إذا كان يف نفس مكة
 وهـو كـام , )٥(ً هـذا الثالـث جـدا واستبعد الرافعـي,)ذكره حصل يف املسألة ثالثة أوجه

 ومقتـىض ذلـك أن , وإذا تأملت مـا ذكرنـاه تـرجح عنـدك اشـرتاط االسـتيطان,استبعد
 لكـن ,)٦( يف الثانيـة وصححه الرافعـي,يف الصورة األوىلتاره النووي يلزمه الدم كام اخ

 يف تيف كــالم األصــحاب املــرصحني وامللــوحني باعتبــار االســتيطان مــا يقتــيض التوقيــ
  وحارضهيـــا ال دم علـــيهم يفإذا صـــح أن أهـــل مكـــة(: قـــال فـــإن املـــاوردي ,ذلـــك
ًلهـا ال يريـد حجـا وال عمـرة ثـم أراد أن يتمتـع أو  فكـذلك مـن دخ,وقراهنم//متتعهم ً

 .)٧()يقرن فال دم عليه
                                                 

 ).هذه عبارة الشافعي: (, وقال)٢٥٧\٢(فتاوى السبكي  ) ١(
 )٢٥٨, ٢٥٧\٢(, فتاوى السبكي )٧٦\٥(البحر  ) ٢(
 .احلارضين, والصواب املثبت: يف األصل ) ٣(
 ).٢٥٩\٢(,فتاوى السبكي )٦١٧\٢(الوسيط  ) ٤(
 ).٢٥٩\٢(,فتاوى السبكي )٣٤٩\٣(العزيز  ) ٥(
 ).٢٥٩\٢(,فتاوى السبكي )١١١\٧(, املجموع )٣٤٩\٣(العزيز  ) ٦(
 ).٢٥٩\٢(, فتاوى السبكي )٣٠٧\١(احلاوي  ) ٧(
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ٍولعل ذلك; ألنه صاريف معنى احلارضين بسبب أنه ال يستفيد بتمتعه ربح سفرة :  قلت
 التــي توقــف فيهــا الرافعــيمــسألة الغــزايل هــي  وهــذه ,وال تــرك ميقــات احلــج يف حقــه

 واملعنــى ,خيالفــه وهــذا كــالم املــاوردي , واختــار املــصنف فيهــا وجــوب الــدم,بعينهــا
 وحكيناعنـد الكـالم يف نحـر , لكنـه يف معنـاهم, وإن كان ليس من احلـارضين,يساعده
ٌ واملقــيم هبــا ســواء يف ســقوط  مــا يقتــيض أن أهــل مكــة)البيــان (ب  عــن صــاح,اهلــدي
 . ومل أريف كالم غريمها ما خيالف ذلك,هنا وهو يوافق ما قاله املاوردي ,)١(الدم

 فيهـا وجـوب الـدم فيظهـر فيهـا وصحح الرافعيوأما املسألة الثانية التي ذكرها الغزايل 
ًأيضا أنه يف معنى احلارض فال جيب الدم; ألنه جـاوز امليقـات غـري مريـد للنـسك فلـيس 

ٍمأمورا بحج وال عمرة ٍ  فلم يتـوفر عليـه بإحرامـه بـالعمرة ً فلام بداله كان قريبا من مكة,ً
 , فينبغـي أال جيـب عليـه دم, املحـل ذلـكٌوتركه احلج سفر له مال فكان كاملـستوطن يف

  .كاملستوطن
 وقد ترك ,كان النسك كان ميقاته ذلك املأنه ملا بدا له بقرب مكة: ومستند الوجه اآلخر

له بعـد دخولـه   وهذا املعنى ال يوجد فيام إذا بدا,احلج منه واكتفى بالعمرة فوجب الدم
 فلهـذا املعنـى توقفـت يف , ومل يـرتك امليقـات بـاحلج منهـا, صارت ميقاته; ألن مكةمكة

 نعـم سـأذكر عـن صـاحب , ومل أتوقف فيـه يف الثانيـة, الصورة األوىلإثبات اخلالف يف
  إطالق القول بوجوب دم التمتع إذا جاوز غري مريد للنسك)التهذيب(

                                                 
 ص ) ١(

  

 أ//١٤٨



  
٥٤٣ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ً فإن كان ذلك اإلطالق مرادا ثبت اخلالف يف , أوالثم متتع ومل يفرق بني أن يدخل مكة
 فقد قال املـاوردي ,ً أما إذا جاوز مريدا, إذا جاوز غري مريد للنسك هذا كله,الصورتني

 فـإن كـان , نظر يف موضـع إحرامـه,ًلو مر بميقات بلده يريد نسكا فلم حيرم ثم أحرم(: 
 فال دم عليه لتمتعه وال لقرانـه; ألنـه صـار مسافة ال تقرص فيها الصالةبينه وبني  احلرم 

وزعـم أهنـا هذه املسألة عـن املـاوردي  وذكر ابن الرفعة ,)١( )كحارضي املسجد احلرام 
 ,ًوليس كام قال; ألن هـذه فـيام إذا كـان مريـدا للنـسك عىل الغزايل التي أنكرها الرافعي

املـسألة األوىل يف كـالم  وتـرك ابـن الرفعـة ,ًكن مريدا للنسكفيام إذا مل يومسألة الغزايل 
ذكره املاوردي  وما , وذلك عجيب منه,التي قدمناها هي نفس مسألة الغزايل املاوردي 

 وافقـه عليـه ,ًثانيا من إسقاط الـدم فـيام إذا أراد النـسك وتعليلـه أنـه صـار كاحلـارضين
 وفيـه , ونقلوه عن النص, والنووي والرافعي واملتويلوالقايض حسنيالشيخ أبو حامد 

 فكيـف ,الثانيـة وجـوب الـدم فإنه صحح يف مسألة الغـزايل إشكال السيام عىل الرافعي
 والشـك ,ن هناك مل يرد النـسك وهنـا أرادهأ وال فرق بينهام إال ,يقول هنا بعدم وجوبه

 وقـد تأملـت هـذه املـسألة فوجـدت ,أن الوجوب فيام إذا أراد النسك أوىل مما إذا مل يرده
 ,ٌه مل يـرصحوا فيـه بأنـه قـديم أو جديـدٌ نص يعارض وللشافعي,ً قديام//النص املذكور
  .)٢(وهو الصحيح
 قـال القـايض , ثم أذكر ما يعارضه, والنص املذكور, األئمة املذكورين كالموهأنا أذكر

 أحـرم هبـا مل  فـإن جـاوزه ثـم,أن حيـرم بـالعمرة مـن امليقـات(: يف رشوط التمتعحسني 
 ومـنهم مـن , فمن أصحابنا مـن قـال بـه,نص عليه, )وعليه دم اإلساءة  يلزمه دم املتعة

 ودم اإلساءة, مسافة القرص يلزمه دم املتعة بني مكةوإن بقي بينه (: قال
                                                 

 ).٣٠٧\١(احلاوي  ) ١(
, فتــاوى الــسبكي )١١٣\٧(, املجمــوع )٣٥٤\٣(, العزيــز )٨٠\٤(, البيــان )٢٤٨\١(,التتمــة )٣٠٧\١(احلــاوي  ) ٢(
)٢٥٩\٢.( 
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 ومحـل الـنص ,)١() ويلزمـه دم اإلسـاءةمسافة القـرص مل يلزمـه دم املتعـة,دون  وإن بقي 
إن مجاعــة مــن األصــحاب قــالوا (:  هــذا الــنص وقــاال والنــووي وذكــر الرافعــي,عليــه

يؤيـد ذلـك أن وممـا (: قـال النـووي ,)٢() وأن األكثرين قالوا بالتأويـل املـذكور,بظاهره
أنه حكى عن نـصه يف  عن الشيخ أيب حامد ا ذكر)الشامل( وصاحب )البيان (صاحب 

قـرص ثـم  دون مـسافة ال أنه إذا مر بامليقات فلم حيرم حتى بقي بينـه وبـني مكـة)القديم(
أحرم بالعمرة فعليه دم اإلساءة وليس عليه دم التمتع; ألنه صار من حارضي  املـسجد 

 محـل الـنص عـىل مـا لـو جـاوز امليقـات غـري مريـد )التتمـة( وصـاحب ,)٣(انتهىاحلرام 
ألنـه (:  قـال, أقل من مسافة القرص ثم عزم عىل النسكللنسك حتى بقي بينه وبني مكة
 وعليـه دم عـىل سـبيل ,فيحرم من موضـعه وال متتـع لـهبمنزلة حارضي  املسجد احلرام 

ن  ولكــ,ٌ وفــيام قالــه نظــر,)٤()االســتحباب; ألنــه بــان لنــا أنــه مريــد للنــسك يف االنتهــاء
هـذا كـالم هـؤالء ,املقصود منه موافقته لغريه يف جعله بمنزلة حارضي  املـسجد احلرام

  .األئمة املقتيض إلسقاط الدم
عن امد  نقل النص املذكور عن حكاية الشيخ أيب ح فالروياين,وأما املعارضون لذلك

وهذا (: ًذكر هذا رشطا آخر يف التمتع ثم قال الروياين  وأن الشيخ أبا حامد ,القديم
من أراد التمتع فجاوز (:  قالٍيف موضع آخر أن الشافعي وذكر عن القفال ,)ضعيف

 وإن رجع أحرم باحلج فهو متمتع  ثم أحرم بالعمرة ثم ملا فرغ منها,ٍامليقات غري حمرم
 إذا مل يرجع فعليه دمان دم(:  وقال أصحابنا,)٥()ات فليس بمتمعإىل امليق

                                                 
 ).١١٣\٧(املجموع  ) ١(
 ).١١٣\٧(,املجموع )٣٥٣\٣(العزيز  ) ٢(
 )٢٦٠\٢(, فتاوى السبكي )١١٣\٧(, املجموع )٨٠\٤(البيان  ) ٣(
 ).٢٦٠\٢(, فتاوى السبكي )٢٤٨\١(التتمة  ) ٤(
 ).٢٦٠\٢(فتاوى السبكي  ) ٥(
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 حكى يف  والعمراين,)١( انتهى كالم الروياين ,) التمتع ودم اإلساءة برتك امليقات
 النص املذكور الذي حكاه عن الشافعيعن القفال  عن الصيدالين )٢( )الزوائد (

 ,)القديم(عن  وعقبه بام حكاه الشيخ أبو حامد ,حاب وما قاله عن األص,الروياين 
 أنه ينبغي أن )القديم(ذكر يف (:  قال,)والبغويإنه خالف ماحكاه الصيدالين (: وقال

 , فإن جاوز وأحرم فعليه دم اإلساءة وال جيب دم التمتع,حيرم بالعمرة من امليقات
إال أن جياوز امليقات غري ; ب دم اإلساءة معهجي و,واملذهب أنه ال يسقط دم التمتع به

 هذا كالم ,)إلساءةٍمريد للنسك ثم حيرم بالعمرة فعليه دم التمتع وال جيب دم ا
 وما ذكره هؤالء األئمة بني لنا أن النص الذي ذكره األولون ,)٣()التهذيب(صاحب 

 وبتأويله الذي ذهب إليه , كام أخذ به بعضهم,هيسقط التعلق بظاهرف ,ٌقديم ضعيف
 ثم نظرنا يف النصني املذكورين فوجدنا القول بإسقاط ,فعي ا كام قاله الر//األكثرون

  كام نص عليه الشافعي,دم التمتع حيتمل أن يكون مأخذه أنه يدخل يف دم املجاوزة
ًفيمن قرن وفاته احلج وقضاه مفردا وأتى بالعمرة بعده من أدنى احلل كام ستعرفه يف 

 وإن كان ,يف دم املجاوزة ودم التمتع وكام قاله ابن الصباغ ,والفواتباب اإلحصار 
 وحيتمل أن يكون مأخذه أنه صار من , وأهنام جيتمعان,األصح عند األصحاب خالفه

ٌ رصحية يف ذلك كام ,)القديم(التي حكيت عنه عن  وعبارة الشيخ أيب حامد ,احلارضين
 أن احلارض كل من )القديم(وهو : أحدمها ,قوالن فتعني أن يثبت للشافعي ,سبق

ًحصل هناك مستوطنا كان أو مقيام أو مسافرا  وعىل هذا ال , وهذا الذي قاله الغزايل ,ًً
ٌ سواء كان قد جاوز امليقات ,ً أو قريبا منهاجيب دم التمتع إذا أحرم بالعمرة يف مكة

 ًمريدا للنسك أم غري 
                                                 

 ).٢٦٠\٢(,فتاوى السبكي )٦٤\٥(البحر  ) ١(
 ).٢٦٠\٢(ذكره السبكي يف الفتاوى  ) ٢(
 ).٢٦٠\٢(فتاوى السبكي  ) ٣(
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 أو  وهو من يف مكة,وعىل هذا يلحق به من يف معناه,  أنه املستوطن: وأظهرمها,مريد
ًقريبا منها إذا مل يكن قد جاوز مريدا للنسك فإن كان قد جاوز مريدا للنسك ففيه  ً ً

 ,كليهام وقد ظهر من هذا أنه ال دم يف مسألتي الغزايل ,واألقرب أنه ال يلحق به,نظر
حلقتم من يف أ إذا : فإن قلت, واملصنف يف األوىل الوجوب, رجح يف الثانيةوالرافعي

بل له :  قلت,ٍتلك املسألة باملستوطن يف احلكم فحينئذ ال فائدة يف اخلالف يف التسمية
 ومل يستوطن إىل امليقات إذا خرج املستوطن واآلفاقي الذي وصل إىل مكة:فوائد منها

يف جعله  يشهد للغزايل : فإن قلت;فاقيومتتعا فال دم عىل املستوطن وجيب عىل اآل
ً مسافرا كان أو مقيام,احلارض من كان هناك  يف صىل اهللا عليه وسلم هم يف قوله ق اتفا,ً

أن املراد به  "  من مكةشأ حتى أهل مكة ومن كان دون ذلك فمن حيث أن" املواقيت
 سافر إىل بعض البالد واستوطن ً حتى لو أن مكيا,ً مقيام كان أو غريه,كل من كان بمكة
ً وأراد أن جيتاز بامليقات مريدا للنسك فعليه أن  فإذا جاء إىل مكة,هبا أومل يستوطن

 وكام , وذلك مما ال خالف فيه, والقايض أبو الطيب )التتمة( رصح به صاحب ,حيرم
 يف : قلت; وكذلك بالنسبة إىل التمتع, بمن فيها بالنسبة إىل املواقيتفرس أهل مكة
 ,)١( " هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن " : صىل اهللا عليه وسلم املواقيت قال 

 ومل , باإلحرام باحلج من مكةصىل اهللا عليه وسلم وأمر املتمتعني الذين كانوا معه 
 وأما , فدل عىل أن املعترب يف املواقيت جمرد الكون,يكونوا مستوطنني هبا وال مقيمني

ِذلك ملن مل يكن أهله حارضي m:  واآلية الكريمة,ٌيدل دليل عىل اعتبار ذلكهنا فلم  ِ ِ َِ ُ ْ ْ ُْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
ِاملسجد احلرام َ َْْ َِْ ِ....l  ,فإنه قد ال يكون له ,ٌ كناية عن حمل إقامته,ذكر أهل الشخصو 

  ويلحق به ما يف معناه دون ما مل,أهل فاتبعنا من كل من املوضعني ما دل عليه النص

                                                 
 .سبق خترجيه  ) ١(
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 واملعنى ما ذكره األصحاب من ربح أحد السفرين وترك ميقات ,هر املعنى فيه يظ
 حكم مكة ومما يدل عىل الفرق بني البابني اتفاق العلامء عىل أن حكم  ذي طوى ,احلج

 للمصنف أن //وقد ظهر لك أنه كان ينبغي.)١( وليست حكمها يف امليقات,يف التمتع
 )املحرر( ويف , من مسكنه دون مرحلتني حتى ينص عىل اعتبار االستيطان:يقول

 ناٍ عىل هذا الرشط ذكر رشط بالكالم ضمنت وقد ,)٢( )بني مسكنه(: رصح به فقال
ٌ وعلمت أنه قول قديم ضعيف, وهو أن حيرم بالعمرة من امليقات,خمتلف فيه ٌ ,

 .)٣(أنه ال يشرتط: املذهبو
 ).وأن تقع عمرته يف أشهر احلج من سنته: (قال
  فإنـه إذا مل جيمـع بـني احلـج والعمـرة يف, وهـو الـرشط الثـاين,ما لكوهنا يف أشهر احلجأ

 )٥( ]وطمنـ[وقد ذكر األئمة أن دم التمتع (:  قال الرافعي,)٤( فقد أشبه املفردوقت احلج
وقوع العمـرة يف أشـهر :  والثاين,ربح ميقات كام سبق: أحدمها: من جهة املعنى بأمرين

 فـورد التمتـع ,إمكانه بالعمرة ويستنكرون ذلك وكانوا ال يزمحون احلج يف وقت ,احلج
ًرخصة وختفيفا و لـ,بأيام ويـشق عليـه اسـتدامة اإلحرام إذ الغريب قد يقدم قبل  عرفة ;ً

 فلـو أحـرم هبـا , جيـوز لـه أن يعتمـر ويتحلـل, وال سـبيل إىل جماوزتـه,أحرم من امليقات
 ,ٌ مل يلزمه دم عندنا,ثم حجوفرغ منها قبل أشهره 

                                                 
 )٢٥٩\٢(فتاوى السبكي  ) ١(
 .١٣٢املحرر ص ) ٢(
 ).٢٦٠\٢(فتاوى السبكي  ) ٣(
 ).٢٨٨\٢(,مغني املحتاج )٢٣٩\١(التتمة  ) ٤(
 .هيوط, والصواب املثبت: يف األصل ) ٥(
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 من رشوط دم ا

 لتمتع أن تقع

  عمرته يف أشهر

  احلج من سنته
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  .)٢(يلزمه:  فإنه قال, إال طاوس )١( وعند مجيع العلامء
 : أظهرمهـا, فقـوالن, ثـم حـج,ولو أحرم هبا قبل أشهره وأتى بجميع أفعاهلـا يف أشـهره

 .)٥(واجلمهور وهو مذهب أمحد ,)٤( وبه قال جابر بن عبد اهللاال دم, : )٣()األم(يف نصه 
ست عىل قولني لي(:  قال ابن رسيج ,)٦( جيب الدم)اإلمالء( و)القديم(نصه يف : والثاين

ًإن أقام بامليقات حمرما بالعمرة حتى دخلت أشهر احلج أو عـاد إليـه يف و ,بل عىل حالني
 .)٧()ًاألشهر حمرما هبا وجب الدم

 وإن سبق اإلحرام هبـا وبعـض أعامهلـا قبـل ,وإن جاوزه قبل األشهر ومل يعد إليه فال دم
 ,حرام فهاهنا أوىل وإال فوجهـان وإن سبق اإل, فإن مل نوجب إذا مل يتقدم فال دم,أشهره

 , مهـام حتلـل يف أشـهر احلـج،)٩(  وأوجبه مالـك,)٨( ال جيب:األصح وبه قطع العراقيون
  وإذا مل نوجـب دم التمتـع يف هـذه,)١٠( إذا أتى بـأكثر أعـامل العمـرة:وأوجبه أبو حنيفة 

,  جيب, ألنه أحـرم بـاحلج مـن مكـة: أحدمها,الصورة ففي وجوب د م اإلساءة وجهان
  ال; ألن امليسء من ينتهي إىل امليقات عىل قصد :وأصحهام

                                                 
 ).٢٤٣\١(, بداية املجتهد )١١١\٧(,املجموع )٢٩٧\٣(اإلرشاف  ) ١(
ال يعلـم أحـد قـال بـه , : وقـال يف اإلرشاف, )٥٦٨\٣(, النجم الوهاج )٢٤٣\١(,بداية املجتهد )٢٩٧\٣(اإلرشاف  ) ٢(

 .قول طاوس: أي
 .٢٥٥, بداية املحتاج ل أ )٥٦٨\٣(, النجم الوهاج )٦٥٨\٢(,هداية السالك )١١١\٧(املجموع  ) ٣(
 ).٣٠٠\٣(اإلرشاف  ) ٤(
 ).٣٥١\٥(, املغني )٢٤٣\١١(, بداية املجتهد )٦٥٢\١(, املسالك يف املناسك )٣٠٠\٣(اإلرشاف  ) ٥(
 ).٥٦٨\٣(, النجم الوهاج )١١١\٧( املجموع  )٦(
 ). ١١١\٧(املجموع  ) ٧(
 ).١١١\٧(املجموع  ) ٨(
 ).٦٥٨\٢(, هداية السالك )٣٠٠\٣(اإلرشاف  ) ٩(
 ).٦٥٨\٢(, هداية السالك )٣٠٠\٣(, اإلرشاف )٦٢٥\١(, املسالك يف املناسك )٤١١\١(حتفة الفقهاء  ) ١٠(
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 .)١(ً وهذا جاوز حمرما,النسك وجياوزه غري حمرم
 ثـم حـج يف الـسنة القابلـة فـال دم فلـو اعتمـر:  وهو الرشط الثالث,ةت وأما كوهنا يف سن

 إىل أن حج أم رجع وعاد; ألن الدم إنـام جيـب إذا زاحـم بـالعمرة ٌ سواء أقام بمكة,عليه
 وقـد ,)٢(حجة يف وقتها وترك اإلحرام بحجته مع حصوهلا يف وقت اإلمكـان ومل يوجـد

صىل اهللا كان أصحاب رسول اهللا : قالٍبإسناد حسن إىل سعيد بن املسيب روى البيهقي 
 وفـيام ,)٣( مل هيـدوا, فإذا مل حيجوا من عامهم ذلـك, يعتمرون يف أشهر احلجعليه وسلم 

 وقــد جعــل ,الــصحايب مــا يقتــيض عــدم اشــرتاط الــسنةقــدمناه عــن عبــد اهللا بــن الــزبري 
ًاملصنف هذين الرشطني رشطا واحدا واملقصود حيصل به ً. 

ٍيشرتط كون احلج والعمرة يف شـهر واحـدهل و :  والثـاين, ال: الـصحيح, فيـه وجهـان,ٍ
 يف روايـة  إنـه حكـاه عـن نـص الـشافعي:  وقيـل, أبـوعيل بـن خـريان  بـه انفـرد,يشرتط
 بأن يعتمر يف ذلك الشهر وحيـرم ,// إما يف شوال وإما يف ذي القعدةاأن يكون: حرملة 

 .)٤(ٌ وهذا قول ال حيكى وليس بيشء, قاله الروياين ,باحلج فيه
  ولكـن العمـرة يف,)٥(ذو احلجة كله من أشهر احلـج: تقدم أن بعض العلامء قال: دةـائـف

ن مـن اعتمـر إ(:  وقال احلـسن البـرصي ,تـأتى بعد النحرتالتمتع إنام تقع قبل احلج فال 
 ًعلم أحدا قالُيإنه ال(:  وقال, نقله ابن املنذر ,)بعد النحر فهي متعه

                                                 
 ).٦٥٨\٢( السالك , هداية)١١٢ , ١١١\٧(املجموع  ) ١(
: , قــال)٦٥٨\٢(,هدايةالــسالك )١١٢\٧(,املجمــوع )٤٠٥\١(, حليــة العلــامء )٦١٦\٢(, الوســيط )٦٣\٥(البحــر  ) ٢(

 .وهو قول الثالثة
ــالعمرة إىل احلــج إذا أقــام بمكــة حتــى ينــشئ احلــج إن شــاءه مــن مكــة ال مــن  ) ٣( الــسنن, كتــاب احلــج, بــاب املتمتــع ب

 ).٥٨٠\٤) (٨٧٩٠(امليقات
 ).١١٢\٧(املجموع  ) ٤(
 ).٦٣\٥(البحر  ) ٥(

 أ//١٥٠

  
من رشوط دم التمتع 

أال يعود إلحرام احلج 
 من امليقات
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 .)١() به غريه
 ).وأن ال يعود إلحرام احلج إىل امليقات: (قال
 اتفق , فلو عاد إىل امليقات الذي أحرم بالعمرة منه فال دم,مكةبأن أحرم باحلج من : أي

 . )٢(ً وعللوه بأنه مل يرتك امليقات ومل يربح سفرا,األصحاب عىل ذلك
عليه الـدم إال أن :   حنيفة أبو وقال,)٣( )ٌعليه الدم إال أن يرجع إىل أهله(:  وقال مالك 

هـو متمتـع وإن رجـع إىل (:  وقـال احلـسن البـرصي ,)٤(يرجع إىل املرص الذي فيه أهلـه
ً ومل يـستثن راجعـا إىل أهلـه وغـري ,وحجتـه ظـاهر الكتـاب(: ل ابن املنـذر  قا,)٥()أهله
صـىل اهللا ُ ولو كان هللا جل ثناؤه يف ذلك مراد لبينه يف كتابه أو عـىل لـسان رسـول ,راجع

 . يشعر بامليل إىل هذا القول من ابن املنذر  وهذا الكالم,)٦()عليه وسلم 
 بـل ينبغـي أن يبحـث ,وال ينبغي أن حيمل اتفاق األصحاب إىل اطراح النظـر يف القـول
عـن حـارضي  املـسجد عن املعنى الذي ذكروه إىل إجيـاب الـدم عـىل املتمتـع وإسـقاطه 

 , ويظهر ضعف قـول احلـسن ,شك يف عدمه يف مسألتنا  فإن صح ما ذكروه فال,احلرام 
ٍ وحينئـذ جيـب ,إجراؤه عىل عمومهووإن مل يصح ذلك املعنى وجب الوقوف مع النص 

 . ٍ ويف كثري من املسائل التي أسقطنا وجوب الدم فيها فيام سبق,الدم هنا
 قالـه , ال دم عليه, فكالرجوع إىل امليقات,ولو رجع إىل مثل مسافة ذلك امليقات وأحرم

                                                 
 ).٢٩٧\٣(اإلرشاف  ) ١(
, مغنـي )٥٦٨\٣(,الـنجم الوهـاج )٦٥٩\٢(,هداية السالك )١١٢\٧(,املجموع )٣٥١\٣(, العزيز )٢٤٥\١(التتمة  ) ٢(

 ).٢٨٨\٢(املحتاج 
 .١٨٠إرشاد الساري ص ) ٣(
 ) .٦٦٠\٢(يةالسالك , هدا)٤٧٨\١(,إرشاد السالك )٢٤٣\١(بداية املجتهد  ) ٤(
 ).٢٤٣\١(,بداية املجتهد )٢٩٧\٣(اإلرشاف  ) ٥(
 ).٢٩٧\٣(اإلرشاف  ) ٦(
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 .)١(وغريهالشيخ أبو حممد 
ففـي سـقوطه اخلـالف   قبـل الوقـوفً ثـم رجـع إىل امليقـات حمرمـاولو أحرم به من مكة

ففي سقوطه اخلالف فيمن جاوز امليقات غري [ ,قبل الوقوفًفيمن جاوز امليقات حمرما 
:  أحــدمها, قـوالن)التهـذيب( ويف , كــذا قالـه الرافعـي,ً ثـم رجـع إليـه حمرمـا)٢( ]حمـرم

 وألنـه مل ,ال; ألن نظريه أن يعود املجاوز بعد طواف القـدوم:  والثاين,يسقط كاملجاوزة
ً موقوفـا ىً ومن جاوز امليقات مأمورا بالرجوع فكان أمـره مراعـ,ًيكن مأمورا بالرجوع
 وهـو ,)التهـذيب( و)هـذبامل( كذا قاله صـاحب ,)قبل الوقوف(: عىل الرجوع وقولنا

استقر عليه دم  بأنه متى مىض إىل  عرفات )البحر (يف  وقد رصح الروياين ,ٌقيد البد منه
 .)٣(التمتع

وأحرم منه بأن كان ميقات عمرتـه  يقات عمرته  من مٍولو عاد إىل ميقات أقرب إىل مكة
 ,فيــه وجهــان, فهــل هــو كــالعود إىل ميقــات عمرتــه,  , فرجــع إىل  ذات عــرق اجلحفــة
 وهذا ,رام ٍ نعم; ألنه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حارضي  املسجد احل:أصحهام

 فــإذا أحــرم بــاحلج مــن مــسافة , إلحيائــه كــل مكــان بنــسك,واملعتــربيناختيــار القفــال 
 .)٤( بطل ترفهه,القرص

 رصح به الفوراين ,ة فكام لو خرج إىل امليقات تقرص فيه الصال)٥(]انمك[ولو سافر من 
  والبد أن يأيت فيه الوجه املذكور فيام إذا خرج إىل امليقات غري,والبغوي

                                                 
 ).٦٥٩\٢(, هداية السالك )١١٢\٧(, املجموع )٣٥١\٣(العزيز  ) ١(
 ., والصواب حذفها)ففي سقوطه اخلالف فيمن جاوز امليقات حمرما: (يف األصل قبل هذه اجلملة ) ٢(
 ). ١١٢\٧(, املجموع )٣٥١\٣(, العزيز )٨٠\٤(, البيان )٥٢\٥(بحر ,ال)٢٤٦\١(التتمة  ) ٣(
 ).٦٥٩\٢(, املسالك يف املناسك )١١٢\٧(,املجموع )٣٥١\٣(, العزيز )١٧٥\٤(هناية املطلب  ) ٤(
 ., والصواب ما أثبته)مكة(يف األصل  ) ٥(
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 .)١( املواقيت قدر مسافة القرص ميقات عمرته; ألن أقرب
:  أحـدهاة, وإذا بسطت كانت أربع,ٌ التي ذكرها يف الكتاب وهي ثالثة//هذه الرشوط

:  الثالـث,أن تقع عمرته يف أشـهر احلـج:  الثاين,أال يكون من حارضي  املسجد احلرام 
ٌووراءهـا رشوط ,)٢(ُ وهذه األربعة متفق عليهـا, إىل امليقاتأال يرجع: الرابع ,من سنته

 , واحـدٍأن يقعـا يف شـهر اشرتاط ابن خريان ا ذكرنا منه;ٌخمتلف فيها مل تذكر يف الكتاب
 ومــن , فهــذه ســتة رشوط,وغــريه أن يعتمــر مــن امليقــاتواشــرتاط الــشيخ أيب حامــد 
ــه رشط ســابع ٌاملختلــف في ــسكني عــن شــخص واحــد,ٌ ــوع الن ــال القفــال ,ٍ وهــو وق  ق

 .)٣( ال يشرتط: وقال اجلمهور,يشرتط: واخلرضي
 ,ٌيـستأجره شـخص حلـج وآخـر لعمـرة: هااحـدإٍ ويتصور فوات هذا الـرشط يف صـور 

ٍأجري حلج :  الثالثة, يفرغ ثم حيج لنفسه,ٌأجري لعمرة: )٤( ]ةالثاني[ يعتمـر عـن نفـسه ثـم ٌ
 فقد ذكروا أن نصف دم التمتع عىل مـن يقـع , بقول اجلمهور: فإن قلنا,جرأحيج للمسـت

ٍ وهـذا اإلطـالق حممـول عـىل تفـصيل ذكـره ,له احلج ونـصفه عـىل مـن يقـع لـه العمـرة ٌ
م عليهام نـصفان وإال فعـىل إن أذنا يف التمتع فالد(:  أما يف الصورة األوىل فقال,البغوي 
 , وعىل قياسه إن أذن أحدمها فقط فالنـصف عـىل اآلذن والنـصف عـىل األجـري,األجري

إن أذن املـستأجر يف التمتـع فالـدم علـيهام نـصفان  (: فقـالخـرتني اآلوأما يف الصورتني
إجياب الدم عـىل : ٍ بعد هذا عىل أمور أحدهاونبه الرافعي. )٥()وإال فاجلميع عىل األجري

  وهو أن دم,ٌاملستأجرين أو أحدمها مفرع عىل األصح
                                                 

 ).١١٢\٧(, املجموع )٣٥١\٣(, العزيز )١٧٥\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).٢١٠\٨(, املنهاج رشح صحيح مسلم )١١٢ −١١٠\٧(املجموع ) ٦١٨ ٦١٧\٢(يط الوس ) ٢(
,املنهــاج رشح صــحيح )١١٢\٧(, املجمــوع )٣٥١\٣(, العزيــز )٦١٨, ٦١٧\٢(,الوســيط )١٧٦\٤(هنايــة املطلــب  ) ٣(

 . واألصح أن هذه الثالثة ال تشرتط: قال) ٢١٠\٨(مسلم 
 .الثاين, والصواب املثبت: يف األصل ) ٤(
 ).١١٢\٧(, املجموع )٣٥٢ ,٣٥١\٣(العزيز  ) ٥(
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 رشوط وجوب

  الدم املختلف فيها
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إذا مل يـستأذن :  الثـاين, وإال فهو عـىل األجـري بكـل حـال, التمتع والقران عىل املستأجر
 وكـان ميقـات ,صورة الثانيـةاملستأجران أو أحدمها يف الصورة األوىل أو املستأجر يف الـ

 ملجـاوزة ,ًالبلدة معينا يف اإلجارة أو نزلنا املطلـق عليـه لزمـه مـع دم التمتـع دم اإلسـاءة
 مـن قـال بوجـوب , يف باب املواقيت,ويف الصورة الثانية قد قدمنا: قلت, ميقات نسكه

ً لـزم كـال إذا أوجبنـا الـدم عـىل املـستأجرين فكانـا معـرسين:  والثالثـة,ًدم اإلساءة أيضا
 ومهـا مل يبـارشا , لكن صوم التمتع بعضه يف احلج وبعضه بعد الرجـوع,منهام مخسة أيام

 وكـان , وقـد قـدمنا يف أول احلـج فـيمن اسـتأجره ليقـرن فقـرن أو ليتمتـع فتمتـع,ًحجا
 ,)التتمـة( و)التهـذيب(ً خالفـا بـني صـاحبي ,الـدم )١( ]عليه[ : وقلنا,ًاملستأجر معرسا

 هـو )التتمـة( وعىل قياس صاحب , عىل األجريالصوم) التهذيب(فعىل قياس صاحب 
 .)٢(ًكام لو عجز املتمتع عن اهلدي والصوم مجيعا

جيوز أن يكون احلكم كـام سـيأيت يف املتمتـع إذا مل يـصم يف احلـج كيـف و(:  قال الرافعي
 فتفريق اخلمسة بنـسبة الثالثـة والـسبعة يـنقص القـسمني , فإذا أوجبنا التفريق?,يقيض

 مـا إذا أوجبنـا الـدم يف الـصورتني , وقس عىل هذا, ويصوم كل منهام ستة أيامفيكمالن
فــإذا اعتمــر عــن : ِ وإذا فرعنــا عــىل قــول اخلــرضي ,ني عــىل األجــري واملــستأجرياألخــر

ًاملستأجر ثم حج عن نفسه ففي كونه مسيئا اخلـالف فـيمن اعتمـر قبـل أشـهر احلـج ثـم 
 إلمكـان اإلحـرام بـاحلج حـني حـرض , لكـن األصـح هنـا أنـه مـيسء,//حج من مكـة

فإن مل يلزمه الدم ففوات هذا الرشط ال يؤثر إال يف فوات فضيلة (:  قال اإلمام ,امليقات
 رانم وإن ألزمناه الدم فله أ,التمتع عىل قولنا إنه أفضل من اإلفراد

                                                 
 .ليست يف األصل, والسياق يقتيض إثباهتا ) ١(
 ).١١٣ ,١١٢\٧(, املجموع)٣٥٢\٣(العزيز  ) ٢(
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 وإن عاد وأحرم منه سقط ,أن املتمتع ال يلزمه العود إىل امليقات:  والثاين,هذا:  أحدمها
 , وإذا عـاد ففـي سـقوط الـدم عنـه خـالف, وامليسء يلزمـه العـود,م بال خالفعنه الد

 .)١()ًوأيضا فالدمان خيتلف بدهلام
ٌ; ألنه مجع بني عبادتني يف وقت إحدامها )٢(نية التمتع عىل أحد الوجهني: الرشط الثامن

حـرام ; ألن الدم يتعلق بـرتك اإل)٣( ال يشرتط: وأصحهام,فافتقر إىل نية اجلمع كالصالة
 ,)٤()املهـذب( هكـذا اسـتدل لـه صـاحب , وذلك يوجد من غري نية,من امليقات باحلج

 اسـتدل  والقـايض حـسني, بالقياس عـىل عـدم اشـرتاط نيـة القـرانواستدل له الرافعي
  .)٥(للوجه األول بالقياس عىل وجوب نية القران

  وحيمل كالم الرافعـي,ن املراد بنية التمتع قصد أن حيج يف ذلك العامإ :وينبغي أن يقال
 ,ً قارنـا وإن مل ينـو القـران حـني أحـرم بـالعمرةعىل أنه إذا أدخل احلج عىل العمرة صـار

 فهـذا ال ,ًوإن كان املراد وصف التمتع زيادة عىل قصد النـسكني عـىل الرتتيـب املـذكور
 فينبغـي أن يـرتجح عـدم , يوجـد مل ولو, إذا كان املراد املعنى األول: فإن قلت,معنى له

ً بـالعمرة ال يكـون تاركـا لـه  بعد التحلل إالنه إذا مل خيطر له قصد احلجوجوب الدم; أل
لـو : قلـت, )٦(إىل هذا البحـث وقد أشار اإلمام ,من امليقات حتى جيب عليه الدم برتكه
 ولكن األصحاب جيعلونـه لـربح أحـد الـسفرين ,كان دم التمتع لرتك امليقات لزم ذلك

  وهذا املعنى موجود,ة احلج بالعمرةوزمح
                                                 

, والنص املنقول عن اإلمام فيه اخـتالف ) ١١٣, ١١٢\٧(, املجموع )٣٥٣ ,٣٥٢\٣(,العزيز)١٧٧\٤(هناية املطلب  ) ١(
 .يف اللفظ

 ).١١٣\٧(, املجموع )٣٥٢\٣(, العزيز )١٧٨\٤(ب هناية املطل ) ٢(
 ).١١٣\٧(, املجموع )١٧٨\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 ).٢٧١\١(املهذب  ) ٤(
 ).٣٥٢\٣(العزيز  ) ٥(
 ).١٧٩\٤(هناية املطلب  ) ٦(
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 ,رضورةبـأن اجلمـع يف الـصالة بني هذا والـصالة  وفرق القايض حسني , نوى أومل ينو
 .وهاهنا اختيار

ما :  والثاين,ةحالة اإلحرام بالعمر: فإن رشطنا نية التمتع ففي وقتها ثالثة أوجه أحدها
 ومثـل ,مل يرشع يف احلـج ما:  والثالث,)إنه األصح(:  وقال املصنف,مل يفرغ من العمرة

 .)١(هذه األوجه يف اجلمع بني الصالتني
ً هذه الرشوط الثامنية معتربة لوجوب الدم وفاقا وخالفـا:رعـف عتـرب يف تـسميته ت وهـل ,ً

,  وذكر أنه نص الـشافعي,يعترب:  القفال قال,)البيان ( و)العدة(ًمتمتعا? فيه وجهان يف 
ــو حامــد ــال الــشيخ أب ــرب(: وق ــي ,)ال يعت ــهر(:  وقــال الرفع  وهلــذا قــال ,)إنــه األش

ــن املكــي(: األصــحاب ــران م ــع والق ــصح التمت ــة,)٢()ي ــا أليب حنيف ــال ,)٣( ً خالف  وق
مـا يقتـضيه يف  وقد سـبق مـن كـالم اإلمـام ,)٤( )إنه األصح ملا ذكره الرافعي(: املصنف

 )نه أفـضلإفإن مل يلزم إال يف فوات فضيلة التمتع عىل قولنا (: الرشط السابع حيث قال
 وينبغــي التفــصيل إن , ومــن بعــده هــذين الــوجهني)لعــدةا( وقــد أطلــق صــاحب ,)٥(

 وإن فاتـت بقيـة الـرشوط وإال فلـيس ,وقعت العمرة يف أشهر احلج من سنته فهـو متتـع
 وقـد , وقـد وجـد, يف أشـهر احلـج عـن العمـرةهفـرادإبمتمتع بل إفراد; ألن املعنى فيـه 

 .//)٦(سبقت اإلشارة إىل ذلك

                                                 
 ).٦٦٢\٢(,هداية السالك )١١٣\٧(, املجموع )٣٥٢\٣(,العزيز)١٧٨\٤(هناية املطلب  ) ١(
, فتـاوى )٦٦٢\٢(, هدايـة الـسالك )١١٤\٧(, املجمـوع )٣٥٤\٣(,العزيـز )٨٣\٤(, البيـان )٤٠٩\١(حلية العلامء  ) ٢(

 ).٢٩٠\٢(, مغني املحتاج ١١٦,كفاية املحتاج ص)١٣٥٦(السبكي 
ـــة  ) ٣( ـــاء )٨٢٢\٢(خمتلـــف الرواي ـــة الفقه ـــسالك يف املناســـك )٤١٢, ٤١١\٢(, حتف ـــسبكي )٦٣٦\١(, امل ـــاوى ال , فت
)٢٥٦\١.( 
 ).٦٦٢\٢(,هداية السالك )١١٤\٧(املجموع  ) ٤(
 ).١٧٧\٤(هناية املطلب  ) ٥(
 ١١٧ ,١١٦كفاية املحتاج  ) ٦(
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 فلـو ; كام هي ميقات املكي, ميقاته ثم مكة,ة حتلل منها وإذا فرغ املتمتع من العمر:رعـف
لزمـه دم التمتـع ً حمرما قبل  عرفـة  فإن عاد إىل مكة, احللفخرج وأحرم باحلج من طر

 فالـذي عليـه األصـحاب أنـه يلزمـه ومل يعد إىل مكـةب إىل  عرفة  وإن ذه,دون اإلساءة
 وحكـى ابـن الـصباغ ,)إنـه الـصحيح(:  وقال املـصنف, ودم اإلساءة, دم التمتع,دمان

ٌ وينبغي أن يلزمـه دم واحـد للتمتـع; ,)١( )وهذا فيه نظر(:  قال ثم,هذا عن األصحاب
 وال فـرق بـني أن يـرتك منـه ,ألن دم التمتع وجب لرتك اإلحرام باحلج من ميقات بلده

 وأجـاب األصـحاب بـأن دم التمتـع لـربح أحـد امليقـاتني وزمحـة ,مسافة قليله أو كثـرية
 وبتقدير أن ال ,تغايرمها يف كيفية البدل ويدل عىل تغاير سببهام ,احلج بالعمرة عىل ما مر

 وهـذا , فإنام جيب ذلك لرتك اإلحرام من ميقات بلـده,جيب دم التمتع إال لرتك امليقات
ًالدم إنام جيب لرتك ما صار ميقاتا له ثانيا  .)٢( وهو مكة,ً

 فهل هـو كمـن أحـرم مـن , ومل يعد إىل مكةخارج مكةٍوإن أحرم من موضع من  احلرم 
 ).٣( األول: أصحهام,قوالن:  وقيل,? وفيه وجهاناحلل أومن مكة

إذا أحـرم املفـرد ( ):القـديم( وغريمها عن )البيان (وصاحب  حكى ابن الصباغ :رعــف 
ً أو كـان قارنـا أو متمتعـا وفـرغ, فلام حتلل منه أحرم با لعمرة من أدنى احلل,باحلج  ثـم ,ً

وكذلك لو أفـرد ومتتـع أوقـرن عـن .  فال دم عليه للعمرة املتأخرة,اعتمر من أدنى احلل
عـن غـريه   ثـم اعتمـر, أما إذا حج عن نفسه من امليقات,عتمر من أدنى احلل ثم ا,غريه

دليلنـا أن اإلحـرامني إذا كانـا . )٥ (ًخالفـا أليب حنيفـة.)٤( فعليه الدم عنـدنا,من أدنى احلل

                                                 
 ).١١٤\٧(, املجموع )٣٥٤\٣(العزيز  ) ١(
 ).١١٤\٧(, املجموع )٨١\٤(البيان  ) ٢(
 ).١١٤\٧(املجموع  ) ٣(
 . املستأجرألن عمل األجري كعمل: , قال يف البيان)١١٤\٧(,املجموع )٨٦, ٨٥\٤(البيان  ) ٤(
 ). ٦٢٠\١(املسالك يف املناسك  ) ٥(
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 كمـن , فإذا ترك امليقات يف أحـدمها لزمـه الـدم,عن شخصني وجب فعلهام من امليقات
وعىل قيـاس (: )البيان( قال صاحب,,حرم بعد جماوزتهأو,)١()ًمر بامليقات مريدا للنسك

, وحتلل منها ثم أقـام يعتمـر عـن هذا إذا أحرم األجري بالعمرة من امليقات عن املستأجر
لـدم للعمـرة التـي  ا عـن املـستأجر لزمـهنفسه من أدنى احلل, ثم أحرم بـاحلج مـن مكـة

ُ وال يلزمــه الــدم ملــا بعــدها مــن العمــر; ألن ,ًأحــرم هبــا عــن نفــسه أوال مــن أدنــى احلــل
 )البيان ( هذا كالم صاحب ,)الواجب عليه أن حيرم عن نفسه من امليقات بنسك واحد

 أحرم عن غريه بنية أن يعتمر عن نفسه بعد  حني بأن يكون,)الزوائد ( وقيده يف ,)٢(فيه
 وال حيـسن يف ,وهذا القيـد حيـسن فـيام إذا حـج عـن غـريه ثـم اعتمـر عـن نفـسه ,فراغه
 ,ً والرتك إنام يتحقق إذا كان مريدا لـه, فألن الواجب دم ترك امليقات: أما األول,عكسه

 ,العمرةبـ فألن الواجب دم التمتع وسببه ربح أحـد الـسفرين وزمحـة احلـج :وأما الثاين
إذا حـج عـن  ونقـل املحـاميل ,ًم التنبيه عليه قريبـا كام تقد,وهو حاصل قصد أومل يقصد

 وفرق بينهام وبـني مـن , ولزوم الدم فيهام عن النص,غريه ثم اعتمر عن نفسه أو عكسه
ام عـن نفـسه مـن امليقـات فكانـت حج عن نفسه ثم اعتمر عـن نفـسه بأنـه أتـى بـاإلحر

 .ًالعمرة تبعا للحج عن غريه
 أحرم بالعمرة يف أشهر احلج وفرغ ثم قرن مـن // سئل يف هذا الزمان عن آفاقي:ٌرعــف

ٌ هل عليه دم أو دمان بسبب التمتع والقران? والصواب عندي يف ذلك دم واحـد ,عامه ٌ
 فحكمه , أو متتع, ثم قرن مكة من جهة أن من وصل إىل,للتمتع واليشء بسبب القران
ال يلحق باحلـارضين ففـي ن  وعىل تقدير أ,عىل ما قدمنام احكم حارضي  املسجد احلر

ىل هـذا  وال يرد ع, فيتداخالن,هذه الصورة قد اجتمع التمتع والقران ودمهام متجانس

                                                 
 ).١١٤\٧(,املجموع )٨٥\٤(البيان  ) ١(
 )١١٤\٧(, املجموع )٨٥\٤(البيان  ) ٢(
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 ورأيــت يف , هــذا مــا ظهــر يل,يف دم اإلســاءة مــع دم التمتــعمــا ورد عــىل ابــن الــصباغ 
ٌسـألني سـائل عـن (: )املنثور(قال يف يف آخر كتاب احلج أن املزين  للمحاميل )التجريد(

 ثــم ملــا حتلــل منهــا قــرن بــني احلــج , فــيمن متتــع وأحــرم بــالعمرةقيــاس قــول الــشافعي
 فعليه , فإن فعل,قياس قوله أن عليه أن حيرم باحلج والعمرة من احلل:  فقلت,والعمرة
 , لقرانــه,فعليــه ثالثــة دمــاء وإن أحــرم هبــام مــن  احلــرم ,نــه ودم لتمتعــه دم لقرا,دمــان

إنـه يلزمـه أن : ومجيع ما ذكره صحيح إال قولـه(:  قال الشيخ ,) وترك امليقات,ولتمتعه
:  قلـت, وال دم عليـه, بل حيرم هبام من  احلرم ,ٌ فهو غلط,والعمرة من احللحيرم باحلج 

 , بـأن احلـارض هـو املـستوطن: إن قيل, نعم,وموافقته إياه فيام عدا ذلك فيه ما قد عرفته
 مع احتامل فيه من جهة التداخل كام نبهنا ,وب دمني استقام وجومل يلحق به من يف مكة

 .)١()عليه
 ).ووقت وجوب الدم إحرامه باحلج : (قال

ً ويـسمى متمتعـا فيجـب الـدم ,; ألنـه بـه تكملـت الـرشوط)٢(بن دينـار  وبه قال عمرو
ال جيــب حتــى :  وقــال أبــو حنيفــة ,)٣( وألن مــا جعــل غايــة يعلــق احلكــم بأولــه,لآليــة
 ويف وقـت ,)٦( مجـرة العقبـةحتـى يرمـي:  وقـال مالـك ,)٥(  وهـو قـول عطـاء ,)٤(يقف

 بعد اإلحرام:  والثالث, وأصحها بعد فراغها,بعد اإلحرام بالعمرة: جوازه ثالثة أوجه

                                                 
 ).٦١\٢(,حتفة املحتاج ١٦٩−١٦٧, كفاية املحتاج ص )١١٤\٧(, املجموع ١٦١اإليضاح ص ) ١(
 ). ٥٢٥\٣(معرفة السنن واآلثار  ) ٢(
 ).١١٧\٧(, املجموع )٥٦٩\٣(, النجم الوهاج )٩١\٤(, البيان )٤٠٦\١(ة العلامء ,حلي)٢١٩\١(التتمة  ) ٣(
 ). ٦٦٤\٢(, وذكر أن املذهب أنه جيب بعد اإلحرام باحلج وهكذا يف هداية السالك )٦٦٩\١(املسالك يف املناسك  ) ٤(
 ).١١٧\٧(, املجموع )٩١\٤(, البيان )٢١٩\١(, التتمة )٥٢٥\٣(معرفة السنن واآلثار ) ٥(
 ). ٦٤٦\٢(,إرشاد السالك )٣١١\٤(,االستذكار)٥٦٣\١(, املعونة )٣٤٣\١(التفريع  ) ٦(
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 ,)١(, وجيـوز بعـد اإلحـرام بـاحلج بـال خـالف وال جيوز قبل العمرة بال خـالف, باحلج
 وقـال أبـو حنيفـة ,أن وقت الذبح خيتص بيوم النحروهلذا قيدنا كالم املصنف فيام سبق 

إن أصــل اخلــالف أن دم التمتــع (:  وقــال البغــوي ,)٢(ال جيــوز إال يــوم النحــر: وغــريه
  وألـزم أصـحابنا,)٣() وعندنا جرب فال خيـتص,والقران عنده نسك فيختص كاألضحية

إنــه جيــوز بعــد اإلحــرام :  بــل زاد وقــال, فإنــه جيــوز,بتقــديم صــوم الثالثــةأبــا حنيفــة 
 .)٤(بالعمرة

 ).واألفضل ذبحه يوم النحر: (قال
 صىل اهللا عليـه وسـلم  وأنه مل ينقل أن النبي , ولعل سببه اخلروج من اخلالف,نص عليه
 هذان األمران لكان القياس أال )٥( ]ولوال[ ,بح قبل يوم النحر ممن كان معه ذًاوال أحد

 .)٦(جيوز تأخريه عن وقت الوجوب واإلمكان كالزكاة
 ة يستحب قبل يوم  عرفـ, ثالثة يف احلج,فإن عجز عنه يف موضعه صام عرشة أيام: (قال

 ).ٍ وسبعة إذا رجع إىل أهله يف األظهر,
ًاعترب موضعه هنا سواء كـان واجـدا يف بلـده أم ال  والفـرق أن بـدل , بخـالف الكفـارة,ٌ
 وألن اهلـدي خيـتص ذبحـه  بـاحلرم ,الدم مؤقت بكونه يف احلج وال توقيـت يف الكفـارة

 . )٧(بخالف الكفارة

                                                 
 ).٥٩٦\٣(, النجم الوهاج )١١٧\٧(, املجموع )٩٢ ٩١\٤(, البيان )٤٠٦\١(, حلية العلامء )٢٢٠\١(التتمة  ) ١(
 .١٧٥رشاد الساري ص, إ)٦٧٠\١(, املسالك يف املناسك)١٣٦\٤(, املبسوط )٨١٣ \٢(خمتلف الرواية  ) ٢(
 ).١١٧\٧(, املجموع ١٧٤,إرشاد الساري ص)٨١٣ \٢(خمتلف الرواية  ) ٣(
 ).١١٧\٧(, املجموع)١٨١\٤(, املبسوط ١٧٥, إرشاد الساري ص)٨٠٧\٢(خمتلف الرواية  ) ٤(
 ).٣٢٧\٣(لو, والصواب ما أثبته, وهو كذلك يف هناية املحتاج: يف األصل ) ٥(
, هنايـة املحتـاج )٢٩٠\٢(, مغني املحتاج )٥٦٩\٣(,النجم الوهاج )٩٢\٤(, البيان )٢٢٠\١(ة ,التتم)٥٦٥\٣(األم  ) ٦(
)٣٢٧\٣.( 
 ).٢٩٠\٢(,مغني املحتاج )٥٧٠\٣(,النجم الوهاج )١١٨\٧(,املجموع )١٩٤\٤(هناية املطلب  ) ٧(
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ولـو مل جيـده إال بـأكثر مـن ثمـن . )١( عليـهٌواشرتاط العجز يف االنتقال إىل الصوم جممع 
 ,وعلم أنه جيده قبل فـراغ الـصوم  اهلديم الثمن وعد// ولو وجد,املثل فهو كاملعدوم

 . )٢( يف أصح القولني,جاز االنتقال إىل الصوم
 وال جيـوز , وهـل يـستحب التأخري?فيـه قـوالن كـالتيمم,مولو كـان يرجـوه فلـه الـصو

للعاجز تأخري الصوم; ألنه مضيق بخـالف جـزاء الـصيد جيـوز تـأخريه إذا غـاب مالـه; 
 .)٣(ألنه يقبل التأخري

 ;)٤( ألن فطــره مــستحب; واســتحباهبا قبــل يــوم  عرفــة , الثالثــة يف احلــج لآليــةبعــد و
 وعـن ,ولذلك يستحب للمتمتع العادم للهدي أن حيرم باحلج قبل السادس كام قـدمناه

ًحكاية وجه أنه إذا مل يتوقع هديااحلناطي  مكنه صوم ي جيب تقديم اإلحرام عىل السابع لٍ
ستحب ال واجب; ألن الصوم قبل إحرام احلج مل  واملذهب أنه م,الثالثة قبل يوم النحر

 ً خالفـا أليب حنيفـة,)٥(ً وال جيوز صومها قبل احلـج اتفاقـا, فال جيب التوسل إليه,جيب
)٦(. 

 :وأبو إسـحاقج ابن رسيج ّ وخر,وإذا فات صوم الثالثة يف احلج لزمه قضاؤها وال دم
 وفواهتـا بفـوات يـوم  ,)٨(  وهـو قـول ابـن عبـاس ,)٧(أنه يسقط ويستقر اهلدي يف ذمتـه 

                                                 
 ).٣٥٩\٢ (, اجلامع ألحكام القرآن)٣٦٠\٥(, املغني )١١٨\٧(,املجموع )١٩٤\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).٣٢٨\٣(, هناية املحتاج )٥٤٠\٣(, الفتح )١١٨\٧(,املجموع )٦٧\٥(البحر  ) ٢(
 ).٣٢٨\٣(, هناية املحتاج )١١٨\٧(,املجموع )٦٧\٥(البحر  ) ٣(
 ).٣٢٨\٣(, هناية املحتاج)٥٤٠\٣(, الفتح )٢٩٠\٢(, مغني املحتاج )١١٩\٧(املجموع  ) ٤(
 ).٢٩٠\٢(, مغني املحتاج )٥٤٠\٣(, الفتح )١١٩\٧(, املجموع )٩٠\٤(البيان  ) ٥(
 ).٣٥٦\٣(, العزيز )٥٠١\٣(, رد املحتار )١٨١\٤(, املبسوط )٦٧١\١(املسالك يف املناسك  ) ٦(
ــان  ) ٧( ــز )٩٥\٤(البي ــاج )١١٩\٧(, املجمــوع )٣٥٦(, العزي ــي املحت ــتح )٢٩٠\٢(,مغن ــاج )٥٤٠\٣(, الف ــة املحت , هناي
)٣٢٨\٣.( 
 ).٥٢٧\٣(,معرفة السنن واآلثار, كتاب احلج, باب صوم املتمتع بالعمرة إىل احلج )٣٠٣\٣(اإلرشاف  ) ٨(
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 حتى لـو تـأخر , وبخروج أيام الترشيق إن جوزناه,ز صيام أيام الترشيقّإن مل نجوعرفة 
ٌطواف اإلفاضة عنها كان الصوم قضاء وإن كان باقيا يف احلج; ألن تأخري الطواف بعيد  ً ً

َ ثالثـةmِ: يف العادة فال حيمل عليه قوله تعاىل ِّ أيـام يف احلـجَ َْ ِ ٍ َّ َl, أن بعـض ونقـل البغـوي
 . )١()وليس بصحيح(:  قال,)يؤخر طواف اإلفاضة حتى يقيض الثالثة(: أصحابنا قال
 كـام قالـه ,إىل أهلـه:  ويف املـراد بـه قـوالن األظهـر,ً بالرجوع قطعا لآليـةةوالسبعة مقيد

صـىل  لقوله ,)٤( وبه قال ابن عمر,)٣) (٢()حرملة ( و,)املخترص( نص عليه يف ,املصنف
 ومـن مل جيـد فـصيام ثالثـة أيـام يف احلـج , من كـان معـه هـدي فليهـد" :اهللا عليه وسلم 

 ,)٥(من حديث جابر  ورواه البيهقي ,ومسلمرواه البخاري  "ٍوسبعة إذا رجع إىل أهله 
ٌ سواء كـان املوضـع الـذي ,واملراد بالوطن موضع العزم عىل االستيطان(: قال الروياين 

. )٧( واألمر كام قـال بـال خـالف ,)٦() صامها فيهاخرج منه أو غريه حتى لو توطن بمكة
 واختلـف ,)٨(أنه إذا رجع من حجه بعد كامل مناسكه: )اإلمالء(قاله يف : والقول الثاين

 أنه إذا رجع مـن  )اإلمالء(مذهبه يف : األصحاب يف حقيقة هذا القول فقال البغداديون
                                                 

 ).٦٦٩\٢(, هداية السالك )١١٩\٧(,املجموع )١٩٧\٤(هناية املطلب  ) ١(
ًن التجيبي من أصحاب الشافعي ورواة كبار مذهبـه اجلديـد كـان حافظـا للحـديث صـنف اأبو حفص حرملة بن عمر ) ٢(
 .١٩٠, طبقات الشافعية للحسيني ص)٦٠\١(هـ طبقات ابن قايض شهبة ٢٤٤ت ) ترصاملخ(, و)املبسوط(
, هدايـــة )١١٩\٧(, املجمـــوع )٣٢٩\٢(, روضـــة الطـــالبني )٣٥٧\٣(, العزيـــز )٣٢١\١(,احلـــاوي )٤١٥\٣(األم  ) ٣(

 ). ٣٢٨\٣(, هناية املحتاج )٦٦٩\٢(السالك 
 ).٤١٥ ,٤١٤\٣) (١١٢٠( مرض وال غلبة عىل العقل األم, كتاب احلج, باب فوت احلج بال حرص عدو وال ) ٤(
, ومسلم, كتـاب احلـج, بـاب وجـوب الـدم عـىل )٥٣٩\٣) (١٦٩١(البخاري, كتاب احلج, باب من ساق البدن معه ) ٥(

, املنهـاج رشح صـحيح مـسلم, )٢٠٨\٨(املتمتع وأنه إذا عدمـه لزمـه صـوم ثالثـة أيـام يف احلـج وسـبعة إذا رجـع إىل أهلـه
 ) .٣٣\٥) (٨٨٨٨(كتاب احلج, باب هدي املتمتع بالعمرة إىل احلج وصومه والبيهقي, 

 .١٤٧, كفاية املحتاج ص)٧١\٥(البحر ) ٦(
 .١٤٨كفاية املحتاج  ) ٧(
ــز )٧١\٥(,البحــر )٣٢٢\١(احلــاوي  ) ٨( ــة ذي الفــضل )١١٩\٧(, املجمــوع )٣٥٧\٣(, العزي ــة )٥٧١\٤(, موهب , هناي

 ).٣٢٨\٣(املحتاج 
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 وبـه قـال ,)١( منهـا أم خرج سواء أقام بمكة, بعد فراغه من مناسكه ورميهإىل مكةمنى 
 وقـال ,)٦(  وأمحـد,)٥(  وأبـو حنيفـة,)٤ ( وعطـاء,)٣( البـرصي  واحلـسن,)٢( ابن عباس 

  وال جيوز صومها يف مكـة, إىل وطنهإذا أخذ يف السفر من مكة: البرصيون وأبو إسحاق
وغـريه حكايـة  وأطلـق اإلمـام ,ثة أقوال فحصل يف حقيقة الرجوع ثال,)٧(قبل خروجه

 فقـد اجتمـع أربعـة ,)٨(قـولني مـن  منـى قول الفراغ من احلج وحكاية الرجوع إىل مكة
ٌإن قـضية كـالم كثـري مـن األئمـة أهنـام يشء واحـد(:  قـال لكن الرافعـي,قوالأ :  قـال,)ٍ
ن   فلـو رجـع مـ,ًقـوال برأسـهوهو األشبه وأنه بتقدير أن يكون قول الرجـوع إىل  منـى (

:  قـال املـصنف,)٩() صح صومه عىل هذا القـول وإن تـأخر طوافـه الـوداعإىل مكةمنى 
 فقد يفرغ ويتـأخر //غري الفراغع إىل مكة فإن الرجو,ٌ عجبوهذا الذي قاله الرافعي(

ً يوما أو أيامـا بعدالتـرشيقعن مكة  واملـصنف تبـاين وبـني كـالم الرافعـي:  قلـت,)١٠()ً
 ى بن; ألن الرافعيكثري

                                                 
 ).١١٩\٧(, املجموع )٣٣٠\٢(, روضة الطالبني )٣٥٧\٣(, العزيز )٧١\٥(البحر  ) ١(
 ).٧١\٥(, البحر )١٨١\١(,معامل التنزيل )٣٢٢\١(احلاوي  ) ٢(
 ). ٣٢٢\١(احلاوي  ) ٣(
 ).٣٢٢\١(, احلاوي )٢٦٣\٢(,جامع البيان )٣٠٣\٣(اإلرشاف  ) ٤(
 ).٦٤٦\١( املناسك , املسالك يف)٤١٢\١(,حتفة الفقهاء )٨٠٨\٢(خمتلف الرواية  ) ٥(
 ).٣٠٣\٣(, اإلرشاف )٣٧٥\٣(, رشح الزركيش)٣٦٢\٥(املغني ) ٦(
 ).١١٩\٧(, املجموع )٣٥٧\٣(,العزيز )٧١\٥(,البحر )٣٢٢\١(احلاوي  ) ٧(
 ).١٩٨\٤(هناية املطلب  ) ٨(
 ).١٢٠\٧(, املجموع )٣٥٨\٣(العزيز  ) ٩(
 ).١٢٠\٧(املجموع  ) ١٠(
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 وأنه إنام حيصل الفـراغ , كالمه عىل أن طواف الوداع من املناسك كام يقتضيه كالمه هنا
ٌاملصنف مبني عىل أن الفـراغ مـن  وكالم , وذلك بعد الرجوع من  منى ,من احلج بتاممه

 وأن الرجوع ليس من املناسك كام هو اختياره واختيـار ,املناسك قبل الرجوع من  منى 
 والذي حكي عن البغداديني )اإلمالء(كي عن ُ وقد قدمنا لفظ القول الذي ح,الرافعي

ــاوردي  ــة امل ــاينبحكاي ــة,)١( والروي ــإن أ,ٌ وهــي حمتمل ــا خــذت ف ــارة عــىل عمومه  العب
  هل هو من املناسك أوال?,أن الوداعاخلالف يف وخرجته عىل 

 وإن ,الرجوع إىل مكة:  الثاين,الفراغ من الرمي: أحدها:  اجتمع يف املسألة مخسة أقوال
إذا أخـذ يف الـسري إىل :  الرابـع,الفراغ من الوداع إذا كان عليـه:  الثالث,مل يطف للوداع

 . وهو الصحيح,إذا وصل إىل أهله:  اخلامس,وطنه
 عـن حكايـة  وحكـى الرافعـي, الطريـق إذا قلنا بالـصحيح فـال جيـوز صـومها يف:رعــف

ًفيه وجها ضعيفا قاالالصيدالين    مكة إنه الفراغ من احلج أو االنرصاف من:وإذا قلنا(: ً
 : أظهرمهـا, وهـل هـو أفـضل أو التقـديم? فيـه قـوالن,فأخره حتى رجع إىل وطنه جاز

 .)٢()ًالتقديم مبادرة إىل الواجب:  والثاين, للخروج من اخلالف;التأخري أفضل
ٌ وإن قلنـا إهنـا قابلـة ,ال يصح صوم يشءٍ  من السبعة يف أيام الترشيق بـال خـالف:رعــف

, د يف احلـج وإن حـصل التحلـلُعـَ ألنـه ب;طن الرجوع الفراغ أو الـو:ٌللصوم سواء قلنا
 والتقييد يرشـد إليـه مـن بقـي عليـه ,هذا اإلطالق عىل ما إذا مل يتعجلومحل ابن الرفعة 

ًوجها ضعيفا أنه جيوز إذا وحكى الدارمي ,طواف اإلفاضة ال جيوز له صيامها ً 

                                                 
 ).١٢٠\٧(, املجموع )٧١\٥(,البحر )٣٢٢\١(احلاوي  ) ١(
 ).١١٩\٧(, املجموع )٣٣٠\٢(, روضة الطالبني )٣٥٧\٣(العزيز  ) ٢(

  

 

 

 

 
  

 
  
  
  
  
  
  
 

يصوم السبعة يف هل 
 الطريق?

  
  

 بعض  تصام هل
السبعة يف أيام 

 الترشيق?
  

  

  

  

  

  

   



  
٥٦٤ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 .)١( الرجوع الفراغ: قلنا
 ). وكذا السبعة,ويندب تتابع الثالثة:(قال

ٍوجهـا بوجـوب التتـابع يف كـل مـنهام وحكى الدارمي ,الذي جزم به اجلمهورهو هذا  ً, 
 .)٢(ٌ إنه قول خمرج) :املعتمد(وقال صاحب 

 فــاألظهر أنــه يلزمــه أن يفــرق يف قــضائها بينهــا وبــني ,ولوفاتــه الثالثــة يف احلــج(: قــال
 ).السبعة

 وهو األصح عند مجهور األصحاب; ألن ترتيب أحـدمها عـىل اآلخـر ال يتعلـق بوقـت 
 فـإن , واحرتزنا بذلك عن قضاء الـصلوات,فلم يسقط بالفوات كرتتيب أفعال الصالة

: والثـاين, وهـو احلـج والرجـوع,  وهاهنا يتعلق بالفعلالرتتيب يف أدائها يتعلق بالوقت
 ومـنهم مـن حيكـي ,)٤( وبـه قـال أمحـد ,)٣( ال جيـب:وطائفـةوهو األصـح عنـد اإلمـام 
ٌاملعلوم أن الكالم يف هذه املسألة تفريع عـىل املـذهب أنـه  ومن ,اخلالف يف ذلك وجهني

  .)٥(إذا فاتت الثالثة ال ينتقل إىل الدم
 
 
 
 

                                                 
 ).\(,املجموع )٣٣٠\٢(, روضة الطالبني )٣٥٧\٣(العزيز  ) ١(
, وذكـر يف الروضـة أنـه خمـرج مـن وجـوب )٢٩١\٢(, مغني املحتاج )٣٣٢\٢(, روضة الطالبني )١٢١\٧(املجموع  ) ٢(

 ). ٣٢٨\٣( اليمني, هناية املحتاج التتابع يف كفارة
ــنجم الوهــاج )١٢١ ١٢٠\٧(, املجمــوع )٢٥٤ ,٢٥٣\٣(التهــذيب  ) ٣( ــاج ل )٥٧١\٣(,ال ــة املحت ــة ٢٥٦ ٢, بداي , هناي

 ).٣٢٨\٣(املحتاج 
 ).٥٣\٤(, الروض )٤٥٤\٢(,كشاف القناع )٣٦٥\٥( املغني  ) ٤(
 ).١٢٠\٧(, املجموع )٧٢\٥(البحر  ) ٥(

  

يندب تتابع 
 الصوم

 

 

إذا فاتت الثالثة, 
فرق يف قضائها 

بينها وبني 
 السبعة
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 : وأظهرمهـا,ٍيكفـي التفريـق بيـوم:  أحـدمها, إن قلنا بوجوب التفريق فقوالن:عـتفريـال
صـوم ومهـا  : ويف قدره أربعـة أقـوال تتولـد مـن أصـلني,جيب بقدر ما يقع تفريق األداء

 وأن , لـيس للمتمـع صـوم التـرشيق: إن قلنـا? وأن الرجـوع مـاذا,ملتمتع أيام التـرشيقا
ة داىل العــ عــ,الرجــوع إىل الــوطن فــالتفريق بأربعــة أيــام ومــدة إمكــان الــسري إىل أهلــه

 ,)١(ٍ فـالتفريق بأربعـة فقـط, ليس له صـومها وأن الرجـوع الفـراغ: وإن قلنا,//الغالبة
 لـه : وإن قلنـا,إىل الـوطن فـالتفريق بمـدة إمكـان الـسري له صومها والرجـوع :وإن قلنا

البــد مــن :  والثــاين, ال جيــب التفريــق: أصــحهام, فوجهــان,صــومها والرجــوع الفــراغ
 وهو ضعيف; ألنه لو صام الثالثة يف الترشيق والسبعة عقيبهـا صـح عـىل ,التفريق بيوم
 بـل ,ال صـوم:  أحدها, فمجموع األقوال فيمن مل يصم الثالثة يف احلج ستة,هذا القول

ٍصوم عرشة متفرقة أو متتابعة:  والثاين,ينتقل إىل اهلدي ٍ وتفـرق بيـوم ,عرشة:  والثالث,ٍ
:  اخلـامس, ومدة إمكـان الـسري إىل الـوطن,وهو املذهب تفرق بأربعة:  الرابع,ًفصاعدا

ب  وقلنـا باملـذه,ًبمدة إمكان السري فقط فلو صام عرشة متوالية:  السادس,ٍبأربعة فقط
ٍففي وجه ال يعتد بيشء سوى الثالثة ًال يعتد بالثالثـة أيـضا إذا ٍ ويف وجه لإلصطخري ,ٍ

 والصحيح أنه يعتد بالثالثة وال يعتد بعدها بام رشطنا التفريق به ويعتد بـام ,نوى التتابع
 .)٢(بعده

 
 
 
 

                                                 
 .والوطن,, فمدة إمكان السري: كأهنا مشطوبة حيث وضع عليها خط, وهيهنا عبارة و ) ١(
, املجموع )٣٥٩\٣(, العزيز )٧٣\٥(, البحر )٢٥٤ ,٢٥٣\٣(,التهذيب )٣٢٥\١(, احلاوي )٢٠١\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 ).٣٢٨\٣(, هناية املحتاج )٢٩١\٢(, مغني املحتاج )٥٧٢\٣(,النجم الوهاج )١٢٠\٧(

  
  
  

 تفريع
 
 

 ب//١٥٣
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 , لكـن يـستحب, مل يلزمـه, ثـم وجـد اهلـدي, إذا رشع يف صوم الثالثة أو السبعة:رعــف
 .)١(يلزمه: وقال املزين 

 وقـال , عـىل لزومـه)األم( نـص يف ,ولو أحرم باحلج وال هدي ثم وجـده قبـل الـرشوع
حـال األداء أو أغلـظ  لوجـوب أوينبني عـىل أن املعتـرب يف الكفـارة حـال ا(: األصحاب
 هـل , ثـم أعـرس قبـل اإلتيـان بالـدم,ٌولو أحرم باحلج وهو مورس باهلدي. )٢()األحوال

 .)٣()إنه عىل هذا االختالف(: جيزيه الصيام ?قال الروياين 
 وجـب إخراجـه ,املتمتع الواجد للهدي إذا مات بعد فراغ احلج ومل يكن أخرجـه:رعــف

 .)٤(من تركته بال خالف
 , فهــل يــسقط الــدم عنــه? قــوالن,وإن مــات قبــل فــراغ احلــج ولــو عقــب اإلحــرام بــه

فـيمن مـات  وذكرمها املاوردي ,ر هكذا أطلق اجلمهو, بل خيرج من تركته, ال:أظهرمها
ًقبل فراغ أركان احلج إشارة إىل أنه لو مات بعد فراغ األركان وقد بقـي الرمـي واملبيـت 

ًلزم الدم قـوال واحـدا  وكـالم األصـحاب ,)٥( ]وابالـص[وهـذا هـو (:  قـال املـصنف,ً
 .)٦()ٌحممول عليه

:  والثـاين, يـسقط: فاألصـح, فـإن مـات قبـل متكنـه منـه,تأما من فرضه الصوم إذا مـا
 )القـديم( وإن متكـن فاألصـح أنـه كـصوم رمـضان يـأيت فيـه ,ٌهيدي عنه إذا كان له مال

                                                 
 ). ٥٧٢\٣(, النجم الوهاج )١٢١\٧(, املجموع )٣٣٢\٢(,روضة الطالبني )٦٩\٥(,البحر )٢٢١\١(التتمة  ) ١(
ـــة )٤٨٧\٣(األم  ) ٢( ـــر )٢٢٢\١(,التتم ـــوع )٧٠\٥(, البح ـــذيب )١٢١\٧(, املجم ـــاج )٢٥٤\٣(, الته ـــي املحت , مغن
 ).٣٢٩\٣(, هناية املحتاج )٢٩٢\٢(
 ). ٧٠\٥(البحر  ) ٣(
,مغنـــي املحتـــاج )٥٧٢\٣(, الـــنجم الوهـــاج )١٢٢\٧(,املجمـــوع )٣٣٢\٢(لبني ,روضـــة الطـــا)٣٢٩\١(احلـــاوي  ) ٤(
)٢٩٢\٢.( 
 ).١٢٢\٧(املصنف, والصواب ما أثبته كام يف املجموع : يف األصل ) ٥(
 ).٥٧٢\٣(, النجم الوهاج )١٢٢\٧(, املجموع)٣٣٢\٢(,روضة الطالبني )٣٢٩\١(احلاوي  ) ٦(
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 : أصحهام,? فيه قوالن وهل يتعني رصف األمداد إىل مساكني  احلرم ,)اجلديد(و
 , فعـىل هـذا قـوالن,لـيس كـصوم رمـضان:  والطريـق الثـاين, بل يـستحب, ال يتعينون
 ويف ,ٍ ويف يـوم ثلثهـاٌ فيجب يف ثالثـة أيـام إىل العـرشة  شـاة , الرجوع إىل الدم:أصحهام
 والقـول ,ُحيث خرجها عىل الشعرة والـشعرتنيط أصحابنا أبا إسحاق ّ وغل,يوم ثلثاها

 .)١(ُال جيب يشء: الثاين
 بـل بالنـسبة إىل ,ً خالفـا لإلمـام ,ً ليس السفر مانعا من التمكن بالنسبة إىل الثالثة:رعــف

 .)٢(ٌع من التمكن فيهامُ واملرض مان,ِالسبعة عىل املذهب
 ).ٌوعىل القارن دم: (قال

 وألنه إذا وجب عـىل املتمتـع; ألنـه مجـع ,)٤(  وابن عمر,)٣(روي ذلك عن ابن مسعود 
 ,)٥(مجع بينهام يف اإلحرام أوىلبني النسكني يف وقت أحدمها فألن جيب عىل القارن وقد 

 . )٦(ال دم عليه: داود  وقال
 ).كدم التتمع: (قال

ٍحكايـة قـول قـديم أنـه وعن احلناطي ,)٧( ومجهور العلامء وأبو حنيفة//وبه قال مالك 
  , ورد بأن القارن أحرم بالنسكني من امليقات,)١(  وهو مذ هب الشعبي,)٨( نةبد

                                                 
, الـنجم )١٢٣\٧(, املجمـوع)٣٣٣ ,٣٣٢(, روضـة الطـالبني )٧٠\٥(بحـر , ال)٢٣٦\١(,التتمـة )٣٣٠\١(احلـاوي  ) ١(

 ).٥٧٢\٣(الوهاج 
 ).١٢٣\٧(, املجموع )٣٣٣\٢(,روضة الطالبني )٢٠٣\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 .مل أقف عليه بعد البحث ) ٣(
 .مل أقف عليه بعد البحث ) ٤(
 ).٢٩١\٢(املحتاج , مغني )١٢٢\٧(, املجموع)١٠٤\٤(, البيان )٦١٥\٢(الوسيط  ) ٥(
 ).١٢٢\٧(, املجموع )١٠٣\٤(,البيان )١٨٤\٤(هناية املطلب  ) ٦(
وقــال يف هدايــة ). ١٢٢\٧(, املجمــوع)٣٢٢\٢(,روضــة الطــالبني )٥٠٦\٣(, معرفــة الــسنن واآلثــار)٣٥٥\٣(األم  ) ٧(

 .باتفاق األئمة األربعة): ٦٧٤\٢(السالك
 ).١٢٢\٧(, املجموع)٣٢٢\٢(, روضة الطالبني )١٠٣\٤(, البيان )٥٠٦\٣(معرفة السنن واآلثار ) ٨(

  
  
  
  
  

وجوب الدم 
عىل القارن 
 كدم التمتع

 أ//١٥٤
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 بـدليل أن الـصيام , ودم القران والتمتع د م جـربان,فالقارن أوىل فإذا كفى املتمتع  شاة 
دم  وقال أبـو حنيفـة ,)٢(ً ولو كان نسكا مل يقم مقامه كاألضحية,يقوم مقامه عند العجز

لـيس رشط اجلـربان أن :  قـال األصـحاب,)٣(ًنسك; ألن املتمتع والقارن مل يفعال حمرما
س بمـأذون فيـه كمـن حلـق رأسـه لـألذى ولـ بـل قـد يكـون يف ,ٍيكون يف ارتكاب حمرم

ً وجهـا غريبـا أن دم القـران دم نـسك كمـذهب أيب )العـدة( وحكى صـاحب ,للمرض ً
 اهلـدي صـام ثالثـة أيـام يف  وقد اقتىض كـالم املـصنف أن القـارن إذا عجـز عـن,حنيفة 

 .)٤( وهو كذلك رصح به األصحاب,ٍاحلج وسبعة إذا رجع كاملتمتع
 ).واهللا أعلم. برشط أال يكون من حارضي املسجد احلرام : قلت: (قال

 وعـن ,م القـران فكذلك د,ٍ وهو غري واجب عىل احلارض,ألن دم القران فرع دم التمتع
ويــشبه أن يكــون هــذا (:  قــال الرافعــي,)٥(حكايــة وجــه أن عليــه دم القــراناحلنــاطي 

 , واملشهور األول,لقران دم جربان أو دم نسكًاالختالف مبنيا عىل الوجهني يف أن دم ا
نـشاء اإلحـرام مـن إ هل عىل املكي ومن بـه إذا قـرن , نعم,فال جرم مل جيب عىل احلارض

 : أصـحهام,ً إدراجا للعمرة حتت احلج? فيـه وجهـانأدنى احلل أو يكون من جوف مكة
 . )٦() وقد سبق,الثاين

, )اإلمـالء( نص عليـه يف , فاملذهب أنه ال دم,ً القارن الغريب إىل امليقات حمرماولو عاد

                                                                                                                                            
رواه الشعبي عن النبي صىل اهللا عليه وسلم  وإن كان : , قال البيهقي)١٠٣\٤(, البيان )٥٠٧\٣(معرفة السنن واآلثار ) ١(

 . حديث الشعبي مل يثبت: قال أمحد: قال.... ًثابتا قلنا به ومل نخالفه
 ., وقد سبق)١٢٢\٧(, املجموع)١٠٤\٤(البيان  ) ٢(
 ., وقد سبق)٦٧٥\٢(, هداية السالك )٤١٣\٢(حتفة الفقهاء  ) ٣(
 ).٦٧٥\٢(, هداية السالك )١١١ _١٠٣\٧(املجموع  ) ٤(
, هنايــة املحتــاج )٢٩١\٢(, مغنــي املحتــاج )٦٧٥ ,٦٧٤\٢(, هدايــة الــسالك )٤٠٩\١(,الــديباج )٣٤٩\٣(العزيــز  ) ٥(
)٣٢٩\٣.( 
 ).٦٧٥\٢(, هداية السالك )١١١\٧(ع , املجمو)٣٤٩\٣(العزيز  ) ٦(

  
  
  
  
  
  
  

من رشوط دم 
التمتع أال 
يكون  من 
حارضي 

 املسجد احلرام
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ــاطي  ــ(:  وقــال اإلمــام , وغــريه,وصــححه احلن ــع إذا أحــرم وعــاد ال :اإن قلن  يف املتمت
ٍ والفرق أنه يف حكم نـسك واحـد فـال أثـر ,سقط فوجهاني:  وإن قلنا, فكذا هنا,يسقط
 . )١()لعوده

 ثم رجع إىل امليقات قبل طوافه فأحرم باحلج ولو أحرم بالعمرة من امليقات ودخل مكة
ً إذا أحـرم هبـام مجيعـا ثـم رجـع :إن قلنـا(: يف آخـر بـاب القـران قال الدارمي ,فهو قارن

 .واهللا أعلم. )٢( ) وإال فوجهان,سقط فهاهنا أوىل

                                                 
 ).٤٠٩\١(, الديباج )١١٢\٧(, املجموع )٣٢٤\٢(,روضة الطالبني)١٨٤\٤(هناية املطلب  ) ١(
وأقـره : (, وقال)١٥٣\٤(, فهاهنا أوىل وإال فوجهان, حوايش الرشواين )الدم(وسقط : , وعبارته)١١٢\٧(املجموع  ) ٢(

 ).السبكي 
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 باب حمرمات اإلحرام
ٍسرت بعض رأس الرجل بـام يعـد سـاترا إال حلاجـة: أحدها (  ولـبس املخـيط واملنـسوج ,ً

 ).جيد غريهذا مل إواملعقود يف سائر بدنه إال 
مـا يلـبس :  صىل اهللا عليه وسلم ًأن رجال سأل رسول اهللا  األصل يف هذا عن ابن عمر 

 ال يلـبس القمـص وال ": صـىل اهللا عليـه وسـلم املحرم مـن الثيـاب? فقـال رسـول اهللا 
 إال أحــد ال جيــد النعلــني )٣(اخلفــاف وال ,)٢( وال الــربانس,)١(العامئــم وال الــرساويالت

 وال "  زاد البخاري ,ومسلمرواه البخاري  "فليلبس خفني وليقطعهام أسفل الكعبني 
قـال سـمعت رسـول اهللا  وعن ابـن عبـاس , " املحرمة وال تلبس القفـازين  املرأةتنتقب

رواه البخـاري  "جيـد اإلزار مل الرساويل ملـن ": ب يقول وهو خيطصىل اهللا عليه وسلم 
 .)٤( ومسلم

بعـد مـا  مـن  املدينـة صىل اهللا عليه وسـلم لق النبي  انط: قال وللبخاري عن ابن عباس 
مـن األرديـة واألزر ٍهو وأصحابه فلـم ينـه عـن يشء هن ولبس إزاره ورداءه ّترجل واد

 .)٥(اجللد عىل  //تلبس إال املزعفرة التي تردع
 هنـى النـساء يف إحـرامهن عـن القفـازين صـىل اهللا عليـه وسـلم أن النبـي  وعن ابن عمر 

                                                 
ألبسته إياها فترسول ومحامة مرسولة يف رجليها ريش, :  رساويل فارسية معربة وقد تذكر ورسولته مجع: الرساويالت ) ١(

 ). س ر ل (, لسان العرب مادة )ر س ل (هتذيب اللغة مادة 
 ).١٢١\١(, النهاية )ب ر ن س (  لسان العرب مادة . هْكل ثوب رأسه منه ملتزق ب: لربنسا ) ٢(
 ). خ ف ( املصباح املنري مادة . فامللبوس مجع خ: اخلفاف ) ٣(
,ومـسلم, بـاب مـا )٥٢\٤(, الفتح)١٨٣٨(البخاري, كتاب جزاء الصيد, باب ما ينهى من الطيب للمحرم واملحرمة ) ٤(

 ). ٧١\٨(يباح للمحرم بحج أو عمرة وما ال يباح وبيان حتريم الطيب عنه املنهاج رشح صحيح 
 ).٤٠٥\٣(الفتح ) ١٥٤٥(ملحرم من الثياب واألردية البخاري, كتاب احلج, باب ما يلبس ا ) ٥(
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وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان , من الثياب زعفرانوالوالنقاب وما مسه الورس 
ٍ أوخـز أو حريـر أو حـٍيل أو رساويـل أو قمـيص أو خـف ٍالثياب من معـصفر ٍ رواه أبـو . ٍ

ٍبإسناد حسن من رواية ابن إسحاق داود   ورواه من غري طريق ابن ).١(ورصح باحلديثٍ
ً أيضا خمترصا ,إسحاق  ً)٢(. 

 :احلرام من اللباس عىل الرجل رضبان(:  قال األصحاب
 رضب متعلــق برأســه فــال جيــوز ســرت رأســه بمخــيط كالقلنــسوة وال بغــريه كالعاممــة 

 أو وضع يده ,ً ولو توسد وسادة,)٣() فإن سرت لزمه الفدية;ًرات وكل ما يعد سا,واخلرقة
ٌ سـواء مـس املحمـل , وال فديـة,ٍ أو انغمـس يف مـاء أو اسـتظل بمحمـل جـازعىل رأسه
 وهو ضـعيف ,)٥( )إذا مس املحمل رأسه وجبت الفدية(:  وقال املتويل ,)٤(برأسه أم ال
ال جيــوز أن (:)٨( وأمحــد)٧(وقــال مالــك .)٦()مل أره لغــريه(:  قــال الرافعــي,ًجــدا باطــل

 .) وكذا إذا استظل بيده,ًيستظل باملحمل إال إذا كان الزمان يسريا

                                                 
حدثنا أيب عن ابن : حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا يعقوب :  قال٢٦٨ص) ١٨٢٧(كتاب املناسك, باب ما يلبس املحرم  ) ١(

 . ًفإن نافعا موىل عبد اهللا بن عمر حدثني عن عبد اهللا بن عمر: إسحاق 
: بن إسحاق عن نافع عبدة وحممد بن سـلمة عـن حممـد ابـن إسـحاق إىل قولـهروى هذا عن ا: ٢٦٨أبو داود ص: قال ) ٢(

 . وما مس الورس والزعفران من الثياب ومل يذكرا ما بعده
 ).٤٥٦\٣(, العزيز )١٠٦\٥(البحر  ) ٣(
, مغنـي املجتـاج )٥٧٧\٣(,الـنجم الوهـاج )٤٦\٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )٤٥٧\٣(, العزيز )١٣٥\٥(البحر  ) ٤(
)٢٩٣\٢.( 
)٥ (  
 ).٥٧٧\٣(, النجم الوهاج )٤٥٧\٣(,العزيز )٢٥٩\١(التتمة  ) ٦(
 ).٤٦\٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )٢٦٢\١(,جواهر اإلكليل )٢٠٨ ,٢٠٧\٤(مواهب اجلليل  ) ٧(
ي , املغنـ)٦١٠\٢( ,املقنـع رشح خمتـرص اخلرقـي )٢٧٥\١(, الـروايتني والـوجهني )٥٥٩\٢(رؤوس املسائل اخلالفية  ) ٨(
)١٣٠ ,١٢٩\٥ .( 
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: )٣(ت قالـ)٢(لنـا حـديث أم احلـصني ,)١(ٍعد حتت خيمة أو سقف جـازوأمجعوا أنه لو ق
  بـن ربـاحو بـالل فرأيـت أسـامة , حجـة الـوداعصىل اهللا عليه وسـلم حججنا مع النبي 

حلـر ٌ واآلخـر رافـع ثوبـه يـسرته مـن اصىل اهللا عليه وسـلم ًآخذا بخطام ناقة النبي  ٌحدوا
 .)٤(رواه مسلم. حتى رمى مجرة العقبة

 وجـه )احلـاوي( ويف , فاملذهب أنه كام لو وضع يد نفـسه, ولو وضع يد غريه عىل رأسه
 .)٥(أنه ال جيوز; جلواز السجود عىل كف غريه

فيـه :  والثـاين, جيـوز وال فديـة: فأصـح الطـريقني,ًأو محـال ,ًولو وضع عىل رأسه زنبيال
ــوالن ــذا: أصــحهام,ق ــاين, ه ــ:  والث ــةجت ــه الفدي ــدنيجي ,ب ب ــاه البن ــصه يف  حك عــن ن

ــاره اخلطــايب ,)٦()اإلمــالء( ــة ,)٧(  واخت ــو حنيف ــال أب ــه ق ــاوردي ,)٨( وب أن  وادعــى امل

                                                 
ـــسلم )١٨\٤(االســـتذكار ) ١( ـــسالك يف املناســـك )٤٦\٩(, املنهـــاج رشح صـــحيح م ـــل )٧١٦\٢(,امل , مواهـــب اجللي
 ).٢٠٧\٢١(, فتاوى ابن تيمية )١٣١\٥(, املغني )٢٠٧\٤(
بعة أم احلصني بنت إسحاق األمحسية روى عنها العرياز بن حريث, وحييـى بـن حـصني, شـهدت حجـة الـوداع هلـا سـ ) ٢(

 ). ٢٦٦\١(, أعالم النساء )٣٠٦\٧(أحاديث أسد الغابة 
 . والصواب املثبت, قال: يف النسخة  ) ٣(
ًكتـاب احلــج, بــاب اســتحباب رمــي مجـرة العقبــة يــوم النحــر راكبــا وبيــان قولـه صــىل اهللا عليــه وســلم  لتأخــذوا عنــي  ) ٤(

 ). ٤٥\٩(مناسككم املنهاج رشح صحيح مسلم 
 ).٥٧٧\٣(, النجم الوهاج )٤٥٧\٣(,العزيز )١٤٨\٤(,البيان )١٠٧\٥(البحر ,)٤٤٨\١(احلاوي  ) ٥(
, النجم الوهاج )١٦٨ ,١٦٧\٧(, املجموع )٤٥٧\٣(, العزيز )١٤٨\٤(, البيان )٢٥٧\١(,التتمة )٤٤٩\١(احلاوي  ) ٦(
)٥٧٧\٣.( 
 ).٥٧٧\٣(النجم الوهاج  ) ٧(
املـــسالك يف املناســـك . ذي وقفـــت عليـــه أنـــه ال فديـــة, هكـــذا نقـــل عـــن أيب حنيفـــة ولكـــن الـــ)٤٥٨\٣(العزيـــز  ) ٨(
عىل : أي) وإن محل عىل رأسه ما يقصد به التغطية: (  قال٢٠٦, ويف إرشاد الساري ص)٨٠١\٤(,البحر العميق )٧١٢\٢(

( ركن مـ: أي).... كإجانـة ( التغطي : أي) وإن كان مما ال يقصد به ذلك (الدم والصدقة : أي) لزمه اجلزاء( اإللف والعادة 
وال ( لكن تركه أفضل ملخالفـة الـسنة ) فال بأس ... ( أي خيش أو خيشة ) أو جوالق ( أحد شقي محل الدابة ) ... أو عدل 
 .من الدم والصدقة: أي) يشء عليه
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ً فإن قصده لزمته الفدية وجها واحدا,اخلالف إذا مل يقصد السرت ً)١(. 
 وإن ,ةً فإن كان رقيقا ال يسرت فـال فديـ, أو مرهم أو نحوهاء رأسه بطني أو حناولو طىل

ًكان ثخينا ساترا  .)٢( وجبت عىل األصح,ً
 ,إنه يوجب الفدية فيام يظن(:  قال اإلمام ,ٍولو غطى رأسه بثوب تبدو البرشة من ورائه

ينبغي القطـع بـه; ألنـه :  قلت,)نه ال يبعد إحلاق ذلك بوضع الزنبيل واألوجه األولإو
 . )٣( وهو املعتمد هنا بخالف الصالة,ًال يعد ساترا

 , كام ال يشرتط يف فدية احللق االستيعاب,وال يشرتط لوجوب الفدية سرت مجيع الرأس
ٍ بقدر يقـصد سـرته لغـرض كـشد عـصابة زايلوالغ وضبطه اإلمام ,سرت بعضهبب جتبل  ِ ٍ

 ,ً بأنه لو شد عىل رأسه خيطـا مل يـرض, ونقضه الرافعي,ٍوإلصاق لصوق لشجة ونحوها
ي حيويـه اخلـيط قـد يقـصد سـرته ملنـع  مـع أن املقـدار الـذ,وال فدية باتفـاق األصـحاب
 ,)ًفالوجه الضبط بتسميته ساترا كل الرأس أو بعـضه(:  قال,الشعر من االنتشار وغريه

ٌ وسواء يف التحريم ما يعتاد السرت به ومـا ,)املنهاج( و,)املحرر(وعىل هذا جاءت عبارة 
 .)٤(ٍال يعتاد كقلنسوة مقورة

 .)٥(وغريه ذكره الروياين , األذنوجتب الفدية بتغطية البياض الذي وراء
 ,يط و مـا يف معنـاهحـ وإنام حيرم فيه لـبس امل, جيوز سرته, الرأس//غري: الرضب الثاين

ٍيط بالبدن أو بعضو منه فيحرم كل حم,ٍمما هو عىل قدر عضو من البدن ً سواء كان خميطا ,ٍ ٌ
                                                 

 ). ٥٧٧\٣(,النجم الوهاج )٤٥٨\٣(, العزيز )٤٤٩\١(احلاوي  ) ١(
 ).٤٥٨\٣(, العزيز )١٦٨\٧(,املجموع )٤١٦\١(, حلية العلامء )١٠٧\٥(البحر  ) ٢(
 ).٢٩٣\٢(,مغني املحتاج )٥٧٧\٣(, النجم الوهاج )١٦٨\٧(,املجموع )٢٤٤\٤(هناية املطلب  ) ٣(
,الـنجم الوهـاج )١٦٨\٧(,املجمـوع ١٣٢,املحـرر ص)٤٥٨\٣(,العزيـز )٢٥٧\٢(, التتمـة )٢٤٣\٤(هناية املطلـب  ) ٤(
إال حلاجة مداواة; ألهنا أخـرص :  املصنف أحسن من قول املحرر عبارة): ٢٩٣\٢(, قال يف مغني املحتاج )٥٧٨ ,٥٧٧\٣(

 .وأحرص
 ).١٠٧\٥(البحر  ) ٥(
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  ونحوهــا,ص والــرساويل والتبــان واخلــف والــران فيحــرم لــبس القمــي,ٍبخياطــة أوال
ــان ــل: والتب ــصريةٌرساوي ــران,)١( ق ــاخلف:  وال ــه,ك ــدم ل ــزرد, لكــن ال ق  ,)٢( ودرع ال
 .)٤(ٍ امللزق بعضه ببعض واللبد, واجلورب,)٣(واجلوشن

 وال يشرتط استيعاب العضو , طال الزمان أو قرص,)٥(الفدية ً فإن لبس شيئا خمتار لزمه
 .)٦(كام قلنا يف الرأس
إن ٌ وفيـه وجـه ضـعيف أنـه , أخرج يديه مـن كميـه أم ال, لزمه الفدية,)٧(ولو لبس القبا

دخل يـده يف ُ وإن مل يـ,ضيق األكامم قصري الذيل وجبـت الفديـةكان من أقبية  خراسان 
 مل جتب حتى يـدخل ,واسع الرأس والكم طويل الذيل وإن كان من أقبية  العراق ,كمه

 وقـال أبـو ,)٨( عـىل كتفيـه وأدخلهـام لزمـه الفديـةءذا طـرح القبـاإ:  وقيل,يديه يف كميه
 .ديه يف كميه جاز إذا مل يدخل ي:)١١(  وأبو ثور)١٠(  وأمحد)٩(حنيفة 

 ال يلـبس القمـيص وال العاممـة وال " يف حديث ابن عمـر صىل اهللا عليه وسلم لنا قوله 
ِبإسناد عـىل رشط الـصحيح وهكذا رواه البيهقي , " ءالرساويل وال القبـا الربنس وال ٍ, 

                                                 
 ).ت ب ن ( ,لسان العرب مادة )ن ب ت( هتذيب اللغة مادة  ) ١(
 ). زرع(,الصحاح مادة )ز ر د(تداخل حلق الدرع بعضها يف بعض لسان العرب مادة : درع الزرد ) ٢(
 ).ج ش ن(  يلبسه الصدر واحليزوم, لسان العرب خمتار الصحاح مادة من السالح زرد:اجلوشن )٣(
 ).ل ب د(ما يتلبد من شعر أو صوف ولبد اليشء من باب تعب بمعنى لصق املصباح املنري مادة : اللبد ) ٤(
 . يف األصل من خمتار  والصواب املثبت ) ٥(
 ).١٦٩ ,١٦٨\٧(, املجموع )٤٠٢\٢(روضة الطالبني  ) ٦(
لـسان . قيل فاريس معرب ثوب ضيق من ثياب العجم وأصل القبوة انضامم الشفتني الذي يلبس واجلمع أقبيـة: قباءال ) ٧(

 ).ق ب ا (العرب خمتار الصحاح مادة 
 ). ٤٠٢\٢(, روضة الطالبني )٤٥٩\٣(,العزيز )٦٩٥\٤(,البيان )١٠١\٥(,البحر )٢٦٢\١(التتمة  ) ٨(
 ). ٢٤٢\١(, الفتاوى اهلندية )٦٩٤\١(,املسالك يف املناسك)٤٢٠\٢(,حتفة الفقهاء )١٢٥\٤(املبسوط  ) ٩(
, وذكر أن هنـاك روايـة موافقـة لقـول الـشافعية, ونقـل أهنـا )١٣٢\٣(, املبدع )١٢٨\٥(, املغني )٧٩\٤(املستوعب  ) ١٠(

 . اختيار األكثر من األصحاب
 ).٥٧٨\٣(النجم الوهاج  ) ١١(
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هنـى رسـول اهللا  وعـن ابـن عمـر ,)هذه الزيادة وهي ذكر القبا صحيحة حمفوظة(: وقال
 .)١(ٍبإسناد صحيحرواه البيهقي .   واألقبيةالقميص  عن لبسصىل اهللا عليه وسلم 
 بدنـه  عـىلإن صـار(:  قـال اإلمـام ,ٌطجع وهو مض,)٢(ًاّ أو فرجيءولو ألقي عىل بدنه قبا

مـسك عليـه ست وإن كان بحيث لو قـام أو قعـد مل ي, البسه لزمه الفديةَّدُبحيث لو قام ع
 .)٤(وحيرم عليه لبس القفازين بال خالف.)٣()إال بمزيد أمر فال فدية

ًولو ا ختذ لساعده أو عضو آخر شـيئا خميطـا أو للحيتـه خريطـة يعلقهـا هبـا إذا خـضبها ً ً ٍ, 
 وإنـام ,ًنـه لـيس معتـادافيه; أل وتردد الشيخ أبو حممد ,فاملذهب حتريمه ووجوب الفدية

ٍ فلو التحف بقمـيص أو قبـاء أو اتـزر بـرساويل فـال ;ٍ يف كل ملبوس,حيرم اللبس املعتاد
ّ كام لو اتزر بإزار لف,فدية ٍ وكذا لو التحف بعباءة أو إزار,قه من رقاعٍ ً ولفها عليـه طاقـا ,ٍ

 . )٥(أو أكثر يف النوم أو اليقظة
 ويدخل فيهـا التكـة ,ه مثل احلجزة ل وأن جيعل,ًاوجيوز أن يعقد اإلزار ويشد عليه خيط
 أنه ال يعقـد إزاره وهـو  وحكي عن نص الشافعي,وأن يشد طرف إزاره يف طرف ردائه

 .)٦(ٌخمالف للمعروف من نصوصه,ٌغريب ضعيف 
صحيح  فالـ,ٍ ولف عىل كل ساق نصفه وشـده, وجعل له ذيلني,ولو شق اإلزار نصفني

                                                 
 ).٧٩\٥) (٩٠٦٣(ملحرم من الثياب السنن, كتاب احلج, باب ما يلبس ا ) ١(
 ). ف ر ج ( املعجم الوسيط مادة . ثوب واسع األكامم : ّالفرجية ) ٢(
, هنايــة املحتــاج )٢٩٣\٢(, مغنــي املحتــاج )٤٠٢\٢(, روضــة الطــالبني )٤٥٩\٣(,العزيــز )٢٤٨\٤(هنايــة املطلــب  ) ٣(
)٣٣١\٣.( 
 ).١٧٠\٧(ع , املجمو)٤٠٤\٢(, روضة الطالبني )٢٦٨\١(التتمة  ) ٤(
, مغنـي املحتـاج )٧١٤\٢(,هدايـة الـسالك )١٧٠\٧(, املجمـوع )٤٠٣\٢(,روضـة الطـالبني )٢٥٢\٤(هناية املطلب  ) ٥(
)٢٩٣\٢.( 
,وقد نقل يف املجموع أن الذي حكى أنـه ال يعقـد هـو )١٦٩\٧(,املجموع )٤٠٣\٢(, روضة الطالبني )٣٧٢\٣(األم  ) ٦(

 .ابن املنذر
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 واملتـويلً خالفـا لإلمـام , وبه قطع اجلمهـور, وجوب الفديةًرصحيا) األم(املنصوص يف 
)١(. 

تلزمـه الفديـة; ( :والشيخ أبـو حامـد  قال الشيخ ابن املرزبان ,ًولولف عىل رجليه خرقا
ال; ألن اخلـرق ليـست معمولـة : ( وقال القـايض أبـو الطيـب ,)ألنه كاخلف والقفازين

 يف املـسألة واملتويلهنا يوافق قول اإلمام  الطيب  وقول القايض أيب,)٢()عىل قدر العضو
 .املتقدمة

ــو زر اإلزار أو شــو ــزهكّول ــه مل جي ــشوكة أو خاط ــه يف , ب ــص علي ــالء( ن ــق ,)اإلم  واتف
 .)٤( إزاره//ٍوله غرز دراية يف طرف. )٣( خالف لزمه الفدية فإن,األصحاب عليه

  وهو نص الشافعي, واملشهور عند األصحاب,ال حيرم:  وأما عقد الرداء فقالت طائفة
ً فمتى عقده أو زره أو خله بخالل أو مسلة أو جعل له رشجا وعر,املنع ٍ  وربط الـرشج اٍ
 .)٥( كذا رصح به اجلمهور,لفدية لزمه اابالعر

ٍولولف وسطه بعاممة أو أدخل يده يف كم قميص منفصل عنه ٍ  .)٦( فال فدية,ٍ
 . )٨( ً خالفا ملالك,)٧(وله أن يتقلد املصحف والسيف

شــد اهلميــان  ومــواله نــافع ,كــره ابــن عمــر و ,)١(ويــشد اهلميــان واملنطقــة عــىل وســطه

                                                 
, هدايــة )٤٠٣\٢(, روضــة الطــالبني )١٠٢\٥(, البحــر )٢٦٧\١(, التتمــة )٢٥٠\٤(ايــة املطلــب , هن)٣٧٠\٣(األم  ) ١(

 ).٥٧٩\٣(,النجم الوهاج )٧١٣\٢(السالك 
 ). ٣٣٣\٣(هناية املحتاج  ) ٢(
 ).١٧٠\٧(املجموع . ,)٤٦٠\٣(, العزيز )١٠٢\٥(البحر  ) ٣(
 ).٤٦٠\٣(, العزيز )١٠٢\٥(البحر  ) ٤(
 ).١٧٠\٧(,املجموع )٤٦٠\٣(العزيز , )١٠٢\٥(البحر  ) ٥(
 ).١٧١\٧(, املجموع )٢٧٢\١(التتمة  ) ٦(
 )٢٩٣\٢(, مغني املحتاج )١٧٥\٧(,املجموع )٤٦٠\٣(, العزيز )١٥٢\٤(, البيان)٢٧٧\١(التتمة  ) ٧(
 ). ٧٠٨\٢(, هداية السالك )٢٣٠\٣(,جامع البيان والتحصيل )٢٦١\١(جواهر اإلكليل  ) ٨(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ب//١٥٥



  
٥٧٧ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 .)٣)(٢(واملنطقة
ٌ وينبغـي أن يـأيت فيـه وجـه يف بـاب مـسح ,ولو أدخل رجليه إىل ساقي اخلـف فـال فديـة

  .اخلف
 كذا رصح به املتـويل ,لزمه الفديةولو أدخل إحدى رجليه إىل قرار اخلف دون األخرى 

 .وهو غلط,)٤()أهنا ال تلزمه( ):البيان ( ويف ,وغريه
ً رجـال كـان أو , وال كراهـة يف ذلـك,)٥( ً خالفـا ملالـك,وجيوز أن ينظـر وجهـه يف املـرآة

 وحكــى عــن نــصه يف ,)األم(لــذي نــص عليــه يف ا هــذا هــو الــصحيح املــشهور ,ًمــرأةا
 .)٦()نه يكره هلام ذلكإ(: ) حرملة سري( و,)اإلمالء(

 . غري املعذورهذا كله يف.)٧( له أن ينظر وجهه يف املاء عىل أنوأمجعوا
 أو , كحر,ٍلو احتاج إىل سرت الرأس ولبس املخيط لعذر:  أحدها,ٌأما املعذور ففيه صور

 فـإن ,ٌحـة فـشد عليهـا خرقـةا ولـو كانـت بـه جر, جاز ووجبت الفديـة,ٍ أو مداواة,برد
 لكـن ال إثـم عليـه , وإن كانـت يف الـرأس لزمـه الفديـة,كانت يف غري الـرأس فـال فديـة

 .)٨(للعذر
 ولـو مل جيـد اإلزار , بـل يرتـدي بـه, مل جيز لبس القميص,لو مل جيد الرجل الرداء: انيةالث

                                                                                                                                            
,هدايـــة )٤٠٣\٢(, روضـــة الطــالبني )٤٦٠\٣(, العزيــز )١٣٤\٥(, البحـــر )٢٧٧\١(,التتمــة )٢٢٤\٣(اإلرشاف  ) ١(

 ).٧٠٨\٢(السالك 
, )ن ط ق ( لـسان العـرب مـادة . كـل يشء شـددت بـه وسـطك وهـو احلـزام الـذي يلفـه املحـرم عـىل وسـطه: املنطقة ) ٢(

 ).هـ م ن( كيس جيعل فيه النفقة, هتذيب اللغة مادة ): بكرس اهلاء: (واهلميان
 ).٢٢٥\٣(اإلرشاف  ) ٣(
 ).٣٣١\٣(, هناية املحتاج )١٧١\٧(,املجموع )١٥٤\٤(,البيان)٢٧٥\١(التتمة  ) ٤(
 ).٢٦٤\٣(, اإلرشاف البن املنذر )٢٦٤\١(جواهر اإلكليل  ) ٥(
 ).٢٣٤\٧(, املجموع)٤١٠\٢(,روضة الطالبني )٢٠٦\٤(,البيان)١٢٩\٥(,البحر )٢٦٣\٣(اإلرشاف  ) ٦(
 . مل أقف عىل هذا اإلمجاع بعد البحث )٧(
 ).١٧١\٧(,املجموع )٤٠٥\٢(,روضة الطالبني )١٤٩\٤(البيان  ) ٨(
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 أو خلـوف التخلـف , أو لفقد آلة اخلياطـة, فإن مل يتأت منه إزار لصغره,ووجد رساويل
وقـال .  للحـديث,)١( ومجهـور العلـامء, وبـه قـال أمحـد ,عن القافلة فله لبـسه وال فديـة

ــك  ــة,)٢(مال ــو حنيف ــرازي ,ال جيــوز: )٣(  وأب ــال ال ــة)٤( وق ــن احلنفي ــه :  م جيــوز وعلي
 .)٥(الفدية

 وبه قطـع الفـوراين ,ًال فدية أيضا عىل األصحو منه إزار فلبسه عىل حاله جاز ىن تأتإ و
. )٧( وال يكلـف أن يقطـع مـن الـرساويل مـا جـاوز حـد العـورة,)٦( إلطالق احلـديث,

 , يف جـواز ذلـك إذا حـصل االسـتيثاق بدونـه نظـر ولإلمـام,وجيـوز عقـده فـوق الـرسة
 وهذا كله إذا مل يمكنه أن يتـزر ,)٨ () حد الرسةيظهر عندي تكليف رد عقده إىل(: وقال

 .)٩(وغريه رصح به املتويل , فإن أمكنه مل جيز لبسه عىل صفته,بالرساويل عىل هيئته
 .)١٠(لفدية فإن أخر وجبت ا, ثم وجد اإلزار وجب نزعه, وإذا لبسه حيث جوزنا

 وهـو , أو لـبس املكعـب, قطع اخلف أسفل من الكعب ولبـسه,لو مل جيد نعلني:  الثالثة
                                                 

ــان )١٠٤\٥(,البحــر )٢٢٢\٣(اإلرشاف  ) ١( ــي )١٧١\٧(,املجمــوع )٤٠٥\٢(, روضــة الطــالبني )١٥١\٤(,البي , املغن
 ).٢٣٦\١(, بداية املجتهد )٦٩٩\٢(, املسالك يف املناسك )١٢٠\٥(
ً, وذكر أن اإلمام مالكا علق القول بـه عـىل ثبـوت احلـديث, وقـد )٢٦٢\١(, جواهر اإلكليل )٢٣٦\١(بداية املجتهد  ) ٢(

 . ثبت 
 .٢٠٤,إرشاد الساري ص)٦٩٩ ,٦٨٩\٢(,املسالك يف املناسك )٧٨٨\٢(خمتلف الرواية  ) ٣(
 لـه , وسـئل العمـل يف القـضاء فـامتنع,نفيـة انتهـت إليـه رياسـة احل, اصاجلـصأمحد بن عيل أبو بكر الرازي املعروف ب ) ٤(

, )رشح اجلــامع ملحمــد بــن احلــسن(, و)رشح خمتــرص الطحــاوي(, و)رشح خمتــرص الكرخــي(, و)أحكــام القــرآن(كتــاب 
 ).٣٤٠\١٦( سري أعالم النبالء . هـ ببغدا٣٧٠, ت سنة )أصول الفقه(, وله كتاب يف )رشح األسامء احلسني(و
 ).١٠٤\٥(, البحر املذهب ٢٠٤,إرشاد الساري ص)٦٩٩ ,٦٨٩\٢(املسالك يف املناسك  ) ٥(
 ).١٧١٧\٧(املجموع  ) ٦(
 ).٤٠٥\٢(,روضة الطالبني )١٠٤\٥(البحر  ) ٧(
 ).٢٥١\٤(هناية املطلب  ) ٨(
 ).٢٦٩\١(التتمة  ) ٩(
 ).٤٠٥\٢(, روضة الطالبني )١٠٤\٥(البحر  ) ١٠(
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 واجلمجـم واخلف املقطـوع وال جيوز لبس املداس ,; ألنه مثل اخلف املقطوع)١(املداس
 . )٣(ث للحدي, مع وجود النعلني عىل األصح)٢(

 ,فعىل األصح لو لبس املقطـوع لفقـد النعلـني.)٤( وهو مذهب أيب حنيفة ,جيوز: والثاين
 .)٥( فإن أخر وجبت الفدية,ثم وجدمها وجب نزعه

د بفقد اإلزار اراملو , مل يرض استتار ظهر القدم بام بقي منه,وإذا جاز لبس اخلف املقطوع
 , وإما لعجزه عـن ثمنـه, وإما لعدم بذل مالكه, إما لفقده, يقدر عىل حتصيلهوالنعل أال
 وإن أعـري وجـب , بيـع بغـبن أو نـسيئة أو وهـب لـه أو ثمنـه مل يلزمـه// ولو,أو أجرته

 ولو كان الواهب لـه أو لثمنـه , وينبغي أن يأيت فيه الوجه الذي يف عاريته للصالة,قبوله
 .)٦(ولده ففي وجوب قبوله وجهان

 والـصواب , أنـه يـستبدله بـه,ولو كـان معـه رساويـل قيمتـه قيمـة إزار أطلـق الـدارمي 
فيه عورته لزمـه وإال  إن أمكنه ذلك من غري أن يظهر ,ٌتفصيل ذكره القايض أبو الطيب 

 عـىل أن , صـح)ٍإال حلاجة(:  وقد ظهر لك من هذا أن املصنف لو قال يف املوضعني,فال
 .)٧( ومل يكتف باحلاجة, اعترب الرضورةلفظ الشافعي

عـن  إال ماحكـاه الرويـاين ,)٨( من وجد النعلني ال جيوز له لبس اخلفـني باإلمجـاع:ٌرعــف

                                                 
 ).دوس(  مادة الذي ينتعله اإلنسان, القاموس املحيط: املداس ) ١(
 ). ج م ( للمداس معرب, القاموس املحيط مادة : اجلمجم ) ٢(
 ).٤٠٥\٢(, روضة الطالبني )١٥٣\٤(, البيان )١٠٤\٥(البحر  ) ٣(
 .٢٠٤, إرشاد الساري ص)٧٠١\٢(املسالك يف املناسك  ) ٤(
 ).٤٠٥\٢(, روضة الطالبني )١٥٣\٤(,البيان )١٠٤\٥(البحر  ) ٥(
 ).١٧٢\٧(, املجموع )٤٠٥\٢( روضة الطالبني ) ٦(
 ).١٧٢\٧(املجموع  ) ٧(
 ).٢٢٥\١(, اإلرشاف )٧٠٠\٢(, املسالك يف املناسك )٧٣\٨(, املنهاج رشح صحيح مسلم )١٠٤\٥(البحر  ) ٨(
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ــن عــوف  ــرمحن ب ــد ال ــه لــبس اخلفــني مقطــوعني,)١(عب  , ومــن مل جيــد النعلــني جــاز ل
 ,)٣( واجلمهـوروأيب حنيفـة وعنـد مالـك ,دنا وال جيوز من غري قطعهام عنـ,)٢(باحلديث

ك عـن  روي ذلـ,)٦( جيوز لبسهام مـن غـري قطـع: وقال أمحد ,)٥( وابنه ,)٤وبه قال عمر 
 "  ملـن بعرفـاتصـىل اهللا عليـه وسـلم  لقوله ;)٩) (٨(  وسعيد بن سامل القداح,)٧( عطاء 

مـن حـديث ابـن  ومـسلم رواه البخـاري ,املحـرم: يعنـي "واخلفني ملـن مل جيـد النعلـني 
 .)١٠(من حديث جابر , ويف مسلم مثله  عباس

ًزيادة فيجب األخذ هبا وبأخذ حديثهم مـن حـديثنا ال يمنـع أن يف حديث ابن عمر : لنا
 ).١١(األخذ بالزيادة

                                                 
 ).١٠٤\٥(البحر  ) ١(
 ).١٥١\٤(, البيان )١٠٣\٥(,البحر )٢٦٤\١(التتمة  ) ٢(
ــر  ) ٣( ــان )١٠٣\٥(البح ــ)١٥١\٤(,البي ــسلم , املنه ــاج)٧٥\٨(اج رشح صــحيح م ــل املنه ــصاح )٧٨٥\٢(, دالئ , اإلف
 . ٢٠٨, إرشاد الساري ص)٦٩٩\٢(, املسالك يف املناسك )٢٣٩\١(,بداية املجتهد )٢٨١\١(
ًمل أقف عليه , ولعل قوله مأخوذ من روايته احلديث واألصل أنه يقول به وخاصة أن هنـاك مـن يقـول بوقفـه عـىل ابـن  ) ٤(

 ).٤٧١\٣(عمر, الفتح 
) ٩٠٦٧(السنن الكربى, للبيهقي, كتاب احلج, باب من مل جيد اإلزار لبس رساويل ومـن مل جيـد النعلـني لـبس خفـني  ) ٥(
)٨١\٥.( 
العجـب : (, ونقل عن اخلطايب أنه قـال )٣٥٤ ,٣٥٣\١(,املنح الشافيات برشح مفردات اإلمام أمحد )١٢٠\٥(املغني  ) ٦(

 ).٢٢٣\٣(, اإلرشاف )٧٨٥\٢(, دالئل املنهاج)٣٤٥\٢(, معامل السنن )الف سنة تبلغهمن أمحد يف هذا فإنه ال يكاد خي
 ).١٠٣\٥(, البحر )١٣\٤(,معرفة السنن واآلثار )٢٢٣\٣(اإلرشاف  ) ٧(
ًسعيد بن سامل القداح,أبو عثامن املكي, خراساين األصل صدوق هيم, ورمي باإلرجاء وكان فقيها مـن كبـار التاسـعة,  ) ٨(

 ).٣٠٦\٢(, هتذيب التهذيب )٣١٩\٩(هـ, سري أعالم النبالء ٢٠٠ت قبل 
 ).١٠٣\٥(, البحر )١٣\٤(معرفة السنن واآلثار  ) ٩ (
, ومسلم, كتاب احلـج, )٧٥\٤(, الفتح )١٨٤٢(َّالبخاري, كتاب احلج, باب لبس اخلفني للمحرم إذا مل جيد النعلني ) ١٠(

 . مسلم, املنهاج رشح صحيح )٧٥\٨(بيان حتريم الطيب عليه باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما ال يباح و
 ).١٢\٤(معرفة السنن واآلثار  ) ١١(
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 ,)١( وبه قال مجهور العلامء, وال فدية عليه, جيوز للرجل املحرم سرت وجهه:رعـف
 "  املحـرمصىل اهللا عليه وسلم  لقوله ,ال جيوز كرأسه: )٣(  ومالك,)٢( وقال أبو حنيفة 

أنــه قــصد صــيانة رأســه عــن : وجوابــه.)٤(رواه مــسلم  "ال ختمــروا رأســه وال وجهــه 
وصـح .)٥( ال يقوالن بمنـع سـرت رأس امليـت ووجهـهًومالكا عىل أن أبا حنيفة ;التغطية

 .)٦()مره املحرمما فوق الذقن من الرأس فال خي(: قالأنه عن ابن عمر 
 وروي ذلـك عنـه ,)٧(ٌأنـه غطـى وجهـه وهـو حمـرم: ٌض بام صح عـن عـثامن َ وهو معار

 .)٨(ٌ لكن يف إسناده نظر, وغريمها من الصحابة,وعن زيد بن ثابت 

                                                 
, الـنجم الوهـاج )١٢٨\٨(,املنهـاج رشح صـحيح مـسلم )١٧٥\٧(,املجموع )٤٦١\٣(,العزيز )٢٢٦\٣(اإلرشاف  ) ١(
 ). ٧٩٠\٢(تلف الرواية , خم)٥٥٨\٢(, رؤوس املسائل اخلالفية )١٥٣\٥(, املغني )٣١٤\١(, التامم )٥٧٦\٣(
,املنهــاج رشح )٢٢٦\٣(, اإلرشاف )٧٠٧\٢(, املــسالك يف املناســك )٧٩٠\٢(,خمتلــف الروايــة )١٢٧\٤(املبــسوط  ) ٢(

 ).٥٧٦\٣(, النجم الوهاج )١٢٨\٨(صحيح مسلم 
رشح صـحيح ,املنهـاج )٢٢٦\٣(, اإلرشاف )٢٦١\١(, جواهر اإلكليـل )٢٣٩\١(, بداية املجتهد )١٢٢\٢(املدونة  ) ٣(

 ).٥٧٦\٣(, النجم الوهاج )١٢٨\٨(مسلم 
, املنهـاج رشح صـحيح مـسلم, وبحـث احلـافظ هـذه )١٢٨\٨(مسلم, كتاب احلج, بـاب مـا يفعـل بـاملحرم إذا مـات ) ٤(

 ).٦٦٦٥\٤(املسألة يف الفتح وكأنه مل يثبت رواية وجهه 
, الـنجم الوهـاج )١٢٨\٨(ج رشح صـحيح مـسلم إذ مـات انقـىض عنـه العمـل, املنهـا: , قال مالك )٤١٥\٢(املوطأ  ) ٥(
)٥٧٦\٣.( 
, والبيهقي يف السنن, كتاب احلج, بـاب ال يغطـي املحـرم رأسـه ٢٤٨املوطأ,كتاب احلج, باب ختمري املحرم وجهه ص ) ٦(

, )٢٢٦\٣(وهـو صـحيح عنـه, وذكـره يف اإلرشاف ) : ١٧٥\٧(قـال يف املجمـوع ). ٩٠٩٠)(٨٧\٥(وله أن يغطي وجهـه 
 ).٥٧٦\٣(وهاج النجم ال

 ,والبيهقي يف السنن, كتاب احلج, باب ال يغطـي املحـرم رأسـه ٢٤٨املوطأ,كتاب احلج, باب ختمري املحرم وجهه ص  ) ٧(
 ). ٩٠٨٦) (٨٦\٥(وله أن يغطي وجهه 

, وروي عـن جـابر )٩٠٨٨) (٨٦\٥(البيهقي, السنن, كتاب احلج , باب ال يغطي املحرم رأسه ولـه أن يغطـي وجهـه  ) ٨(
ً, وألن القاسم مل يدرك عثامن واختلفوا يف إدراكه زيدا; لذلك كـان يف إسـناده نظـر وذكـر يف املجمـوع أن اإلسـناد )٩٠٨٩(

 ). ٢٢٦\٣(, ونقله عنهم يف اإلرشاف )١٧٥\٧(صحيح من طرق أخرى 
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 . )١( مجيع ما ذكرنا ال فرق فيه بني البالغ والصبي إال أن الصبي ال يأثم:ٌرعــف
إذا قلنا عمـد :  وقيل,ٌ وهل الفدية يف ماله أويف مال وليه? فيه خالف سبق يف أول احلج

 .  ال جتب الفدية بلبسه وتطييبهالصبي خطأ
 .)٢(وال فرق يف مجيع ما ذكرنا بني أن يطول زمان اللبس أو يقرص

 ).ووجه املرأة كرأسه: (قال
 "تقب املرأة  وال تن" صىل اهللا عليه وسلم فيأيت فيه مجيع ما تقدم يف رأس الرجل لقوله 

? هكـذا قـال ابـن  وقد اختلف يف ذلك هل هو من احلديث أو مـن كـالم ابـن عمـر ,)٣(
 ونقل الرتخـيص فيـه عـن أسـامء ,)٥( )٤( ]النقاب[ومجهور أهل العلم عىل حتريم املنذر 

 .)٨( وأكثر الصحابة عىل منعه,)٧( واختلف فيه عن عائشة,)٦(بنت أيب بكر 
 .)٩(رأس الرجل بعذر عىل ما سبق وحكم سرته بعذر حكم سرت 

 ).وهلا لبس املخيط: (قال
 فلهــا ســرت رأســها وســائر بــدهنا ,)١٠( وعــن أيب داود ,الــذي قــدمناهبحــديث ابــن عمــر 

                                                 
 .)٣٣٢\٣(, هناية املحتاج )٦٦\٢(,حتفة املحتاج )٢٩٤\٢(,مغني املحتاج )٥٧٦\٣(النجم الوهاج  ) ١(
 ).٣٣٢\٣(, هناية املحتاج )٢٩٤\٢(مغني املحتاج  ) ٢(
 ) . ٦٦\٢( خترجيه , حتفة املحتاج  سبق ) ٣(
 .امليقات, وهو حتريف: يف األصل ) ٤(
 ).١٥\٤(,االستذكار )٢٢١\٣(اإلرشاف  ) ٥(
 ).١٥\٤(االستذكار  ) ٦(
,وبــاب يف النقــاب للمحرمــة )٢٧٢\٣)(١٤٢٣٤(مــصنف ابــن أيب شــيبة, كتــاب احلــج, بــاب يف القفــازين للمحرمــة  ) ٧(
ــا )٢٨١\٣) (١٤٣٢٩( ــرأة وإحرامه ــة امل ــاب تلبي ــاب احلــج, ب ــار, كت ــسنن واآلث ــة ال , )٢٢١\٣(اإلرشاف )٤\٤(, ومعرف

 ).١٥\٤(االستذكار 
, )٢٢١\٣(, اإلرشاف )١٤٣٣٠) (١٤٣٢٨) (١٤٣٢٦(مصنف ابن أيب شيبة, كتاب احلج, باب يف النقاب للمحرمة ) ٨(

 ).١٥\٤(االستذكار 
 )٤٦١\٣(العزيز  ) ٩(
 . سبق هذا احلديث  ) ١٠(

حكم تغطية املرأة 
 وجهها
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وتسرت من الوجه ما ال يمكن استيعاب الـرأس إال بـه نـص  .)١(باملخيط وغريه باإلمجاع
 واملحافظة عىل سرت الـرأس بكاملـه; لكونـه عـورة أوىل مـن , واألصحابعليه الشافعي

ً متجافيـا //ب عىل وجههـا وهلا سدل ثو,)٢(املحافظة عىل كشف ذلك اجلزء من الوجه
ٍعنه بخشبة ونحوها; حلاجة وغريها  فإن وقعت اخلشبة فأصـاب الثـوب وجههـا بغـري ,ٍ

ــه يف احلــال فــال فديــة ً وإن كــان عمــدا أو اســتدامته أثمــت ووجبــت ,اختيارهــا ورفعت
 .)٣(الفدية
 ).إال القفاز يف األظهر: (قال

 وبـه ,)٤(خمتـرص احلـج الـصغري( يف  ورأيتـه,)القديم( و,)اإلمالء( و,)األم(هو نصه يف 
 .; للحديث)٩(  وأمحد,)٨( وهو مذهب مالك ,)٧( وعائشة,)٦(  وابن عمر,)٥(قال عيل 

وال بـأس أن (:  قـال,)خمترص احلج األوسط (ً ورأيته منصوصا يف ,جيوز: والقول الثاين
يأمر بناته أن يلبـسن القفـازين يف كان سعد بن أيب وقاص .)١٠()تلبس املحرمة القفازين

                                                 
ــالبني )١٤\٤(,االســتذكار )٢٢١\٣(اإلرشاف  ) ١( ــاج )٤٠٣\٠٢, روضــة الط ــنجم الوه ــاج )٥٨٠\٣(, ال ــة املحت , حتف
)٦٦\٢ .( 
 ).٤٠٣\٠٢, روضة الطالبني )١٥٥\٤(البيان  ) ٢(
 ).٤٠٣\٠٢, روضة الطالبني )١٥٥\٤(البيان  ) ٣(
 )٣٣٣\٣(, هناية املحتاج )٢٩٤\٢(, مغني املحتاج )١٥٦\٤(, البيان )٢٦٨\١(, التتمة )٧\٤(السنن واآلثارمعرفة  ) ٤(
 ).٢٧١\٣) (١٤٢٢٤(مصنف ابن أيب شيبة, كتاب احلج باب, يف القفازين للمحرمة  ) ٥(
ب يف إحرامهـا وال تلـبس املوطأ, كتـاب احلـج بـاب ختمـري املحـرم وجهـه, البيهقـي, كتـاب احلـج, بـاب املـرأة ال تنتقـ ) ٦(

 ). ٧٤\٥) (٩٠٤٦(القفازين 
 ). ٢٧٢\٣) (١٤٢٣٤(مصنف ابن أيب شيبة, كتاب احلج, باب يف القفازين للمحرمة  ) ٧(
 ).٥٥٣\٢(, إرشاد السالك )٢٠٢\٤(, مواهب اجلليل )٢٤٠ ,٢٣٩\١(, بداية املجتهد )٢١٩\٢(املدونة  ) ٨(
 ).٤٠\٤(روض وحاشيته ,ال)٢٣٩\١(, املحرر )١٥٨\٥(املغني  ) ٩(
ــار  ) ١٠( ــسنن واآلث ــة ال ــب )٧\٤(معرف ــة املطل ــة )٢٤٩\٤(,هناي ــان )٢٦٨\١(, التتم ــالبني )١٥٦\٤(, البي , روضــة الط
 ).٢٩٥\٢(,مغني املحتاج )١٧٣\٧(, املجموع )٤٠٤\٢(

  

املرأة هلا لبس 
 املخيط 

 إال الفقاز

 ب//١٥٦
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 وال وجه لـه مـع احلـديث ,)٣(  والثوري,)٢( وهو مذهب أيب حنيفة ,تهى ان.)١(اإلحرام
 مـن )٤(ٌ مـدرج," ال تنتقب املرأة وال تلـبس القفـازين"إال أن يثبت ما قيل من أن قوله 

ً وأيـضا فقـد تقـدم حـديث , والظـاهر أنـه مـن احلـديث,ٌ وهـو بعيـد,)٥(كالم ابن عمـر 
إحـرام املـرأة يف (:  وقـال ابـن عمـر ,)٦( يف النهي عـن ذلـك)سنن أيب داود(ٌمستقل من 

 وال خالف يف املذهب يف منع ,)٨( فأخذ من ذلك أن مذهبه إباحة القفازين,)٧()وجهها
                                                 

 ). ١٥٦\٤(, البيان )٧\٤(معرفة السنن واآلثار, كتاب احلج, باب تلبية املرأة وإحرمها  ) ١(
 ). ٥٨١\٣(, النجم الوهاج )٧٠٥\٢(,املسالك يف املناسك )١٢٧\٤( املبسوط  )٢(
 ).٥٨١\٣(, النجم الوهاج )٢٤٠\١(, بداية املجتهد )١٥٦\٤(, البيان )١٦\٤(اإلستذكار  ) ٣(
ما ما أدرج يف حديث رسول صىل اهللا عليه وسلم  من كالم بعض رواته بأن يذكر الصحايب أومن بعده عقيب : املدرج ) ٤(

 :٥٢ًيرويه من احلديث كالما من عند نفسه, ويف األلفية ص
 .ما, ال فصل ظهر: ٍمن قول راو      املدرج امللحق آخر اخلرب 

 .٢٢٧تدريب الراوي ص
وقد روى هذا احلديث حاتم بن إسامعيل وحييى بن أيوب عن موسـى بـن عقبـة : ٢٦٨قال أبو داود, كام يف السنن ص ) ٥(

ليث, ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا عـىل ابـن عمـر وكـذلك رواه عبيـد اهللاَّ بـن عن نافع, عىل ما قال ال
ِعمر ومالك وأيوب موقوفا, وإبراهيم بن سعيد املديني عن نافع عن ابن عمر  اهللا عليـه وسـلم  املحرمـة ال عن النبـي صـىل ُّ

ي شـيخ مـن أهـل املدينـة لـيس لـه كبـري حـديث, والبيهقـي ِإبراهيم بن سعيد املدين: تنتقب وال تلبس القفازين قال أبو داود
ال تنتقب املـرأة مـن قـول ابـن عمـر وقـد درج يف : (أبو عيل احلافظ : قال : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ, قال : , وقال)٧٤\٥(

وال تنتقـب املحرمـة, : قال أبو عـيل احلـافظ: قال احلاكم النيسابوري: قال اإلمام ): ( ٢٦\٣(, قال يف نصب الراية )احلديث
وهذا حيتاج إىل دليل, فإنه خالف الظاهر , وكأنـه نظـر إىل االخـتالف : من قول ابن عمر, وأدرج يف احلديث , وقال الشيخ 

يف رفعه ووقفه , فإن بعضهم رواه موقوفا, وهذا غري قادح , فإنه يمكن أن يعنـي الـراوي بـام يرويـه, ومـع ذلـك فهنـا قرينـة 
أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عـن ابـن عمـر, جمـردا : أحدمها : عىل عكسه, وهي وجهان خمالفة لذلك دالة 

 املحرمـة ال تنتقـب, وال ": عن االشرتاك مع غريه, أخرجه أبو داود عن نافع عـن ابـن عمـر عـن النبـي عليـه الـسالم , قـال
 ). فازين من أهيام يف متن احلديث , وهذا أيضا ال يمنع اإلدراج أنه جاء النهي عن النقاب, والق: والثاين . "تلبس القفازين 

قـال ): ( ٢٧ \٣(, قـال يف نـصب الرايـة ٢٦٨ص) ١٨٢٧(أبو داود , كتاب احلـج, بـاب مـا يلـبس املحـرم مـن ثيـاب  ) ٦(
 ).ورجاله رجال الصحيحني ما خال ابن إسحاق: املنذري

, قـال ابـن كثـري يف إرشـاد )٧٤\٥)(٩٠٤٨( إحرامها وال تلبس القفازين البيهقي, كتاب احلج, باب املرأة ال تنتقب يف ) ٧(
 ). صحيح ورواه البيهقي من طريقني آخرين مرفوعني وال يصح) : (٣٢٣\١(الفقيه 

 ).٢٦٩\١(التتمة  ) ٨(
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بـضم (غـالف الكـف :  والقفـاز,)١(النقاب; ألن العلـامء كلهـم عـىل منعـه إال مـن شـذ
 .)٢()القاف

أن إحرام املرأة : , أحدمهان مستنبطان من كالم الشافعيويف سبب حتريم القفازين قوال
ٍ مـنهام لـيس بعـورة وإنـام جـوز هلـا سـرت ً بوجهها بجـامع أن كـال يتعلقيتعلق بكفيها كام

أن القفــازين معمــوالن عــىل قــدر :  والثــاين,كفيهــا بكميهــا للحاجــة ومــشقة االحــرتاز
ٍتعلق إحرامهام بعـضو تعلـق حتـريم املخـيط ملا لرجل اخلفان; ألنه الكفني كام حرم عىل ا

مـن  وأخـذ هـذان القـوالن ,)٣(ٌ وال يرد عىل هذا سائر بدهنا; ألنه عـورة,بغريه كالرجل
ب اإجيـالقول بتحريم القفازين فيام إذا اختضبت ولفت عىل يدها اخلرق فمن تردده مع 

 واملـذهب يف لـف اخلـرق عـىل ,ط الثـاين ومن عدمه يـستنب,الفدية يستنبط القول األول
 وكـذا إذا اختـضب الرجـل حليتـه , وكذا إذا لفتها بـال خـضاب,أنه ال فدية عليها ءاحلنا

 .)٤(ولف عليها اخلرقة
ًولو ا ختذ للحيته خريطة حميطـة عر  ففيـه تـردد مـأخوذ عنـد بعـضهم مـن خـضاب الـش,ً

 لكـن التعليـل , ومقتىض هذا األخذ إن استقام البناء أن يكـون األصـح ال فديـةء,باحلنا
 .)٥(الثاين الذي ذكرناه يف القفازين وجوهبا

ب  وقال القايض أبو الطي,ال فرق يف مجيع ما ذكرنا بني احلرة واألمة عىل املشهور: رعــف
 فقـال القـايض أبـو ,) وقلنـا عورهتـا مـا سـوى رأسـها ويـدهيا وسـاقيها,ًإن كانت أمة(: 

 وقال غريه من أصحابنا يف رأسها وساقيها ,يف حكم اإلحرامهي بمنزلة احلرة  (:حامد 
                                                 

 ).٣٥٦\١(, هداية السالك )٥٨١\٣(, النجم الوهاج )١٥\٤(,االستذكار )٢٢١\٣(اإلرشاف البن املنذر  ) ١(
, فـتح البـاري )٧٩\٤(, النهايـة )ق ف ز( ما تلبسه املرأة يف يدها فيغطي أصابعها وكفيهـا لـسان العـرب مـادة :  القفاز )٢(
 ). ٥٥٠\٢(, إرشاد السالك )٥٨١\٣(,النجم الوهاج )٥٣\٤(
 ).٢٩٧\٢(, مغني املحتاج )١٤٥\٧(,املجموع )٢٤٩\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 ).٣٣٣\٣(, هناية املحتاج )٢٩٧\٢(ج , مغني املحتا)٢٦٩\١(التتمة  ) ٤(
 ) .١٧٠\٧(,املجموع )٤٠٥, ٤٠٤\٢(, روضة الطالبني )٤٦٤\٣(العزيز  ) ٥(
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ــا هــي يف العــورة , كــام أن يف كفــي املــرأة إذا لبــست القفــازين قــولني,وجهــان  وإذا قلن
 ,أهنـا بمنزلـة املـرأة:  والثاين, أهنا كالرجل يف حكم اإلحرام: أحدمها,كالرجل فوجهان

 هـذا آخـر كـالم ).رة? وجهـان هل هي كاألمة أو كـاحل,ومن نصفها حر ونصفها رقيق
 .)١(//)إنه شاذ(:  وقال النووي ,القايض

ال خـالف عـىل املـذهب أنـا نـأمره (:  قـال القـايض أبـو الطيـب , اخلنثـى املـشكل:رعــف
  وهل يلزمـه الفديـة?,رت يف صالته كاستتار املرأةت كام نأمره أن يس,بالسرت ولبس املخيط

 والـذي ,)٢( لقـايض  وهـذا كـالم ا,)ًاللزوم احتياطـا للعبـادة:  أحدمها,يف ذلك وجهان
ــشك ــة لل ــه مل جتــب الفدي ــه أو رأس ــه إن ســرت وجه ــه األصــحاب أن  وإن ســرتمها ,قال

يـــستحب أن ال يـــسترت بـــالقميص واخلـــف (: )البيـــان ( وقـــال صـــاحب ,)٣(وجبـــت
 وقال , وهذا حسن,)٤( )غري املخيط ويمكنه سرت ذلك ب,ً جلواز كونه رجال,والرساويل

ًيؤمر بكشف الوجه كان صحيحا; ألنه إن كان رجـال : لو قيل(: )٥(القايض أبو الفتوح  ً
 .)٦()ً وإن كان امرأة فهو الواجب,مل يرض
 ).استعامل الطيب يف ثوبه أو بدنه: الثاين: (قال
 "الـسابق  يف حـديث ابـن عمـر صىل اهللا عليه وسلم ; لقوله )٧(ٍولويف بعض عضو: أي

                                                 
 ).٣٣٣\٣(,هناية املحتاج )٢٩٤\٢(,مغني املحتاج )١٧٣\٧(املجموع  ) ١(
 .٣٧٣, كفاية املحتاج ص)٢٦٠\١(,فتاوى السبكي )١٧٣\٧(, املجموع ١٧٥اإليضاح وحاشيته ص ) ٢(
 ).١٧٣\٧(, املجموع )٤٦١\٣(, العزيز )١٠٨\٥(لبحر ا ) ٣(
 .٣٧٤, كفايةاملحتاج ص)١٧٣\٧(, املجموع )١٥٧\٤(البيان  ) ٤(
عبد اهللا بن حممد بن عيل بن أيب عقامة الربعي البغدادي ثم اليمنـي, لـه مـصنفات حـسنة, ومـن أغرهبـا وأتقنهـا كتـاب  ) ٥(
, )٢٦٢\٢(بق إىل تصنيف مثله مل يذكروا وفاته, هتـذيب األسـامء واللغـات جملد لطيف, فيه نفائس حسنة, ومل يس) اخلناثي(

 ). ٣١٢\٢(طبقات ابن قايض شهبة 
 ).٣٣٣\٣(, هناية املحتاج ٣٧٤, كفاية املحتاج ص)١٧٣\٧(, املجموع )١٥٧\٤(البيان  ) ٦(
اسـتعامل الطيـب : (  هناية املطلب, وقال يف)٣٣٣\٣(, هناية املحتاج )٢٩٥\٢(, مغني املحتاج )٢٥٩\٤(هناية املطلب  ) ٧(

 ).من حمظورات اإلحرام

  
من حمظورات 

 اإلحرام 
استعامل الطيب 

 يف 
 ثوبه أو بدنه
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داود  وكذلك حديث أيب ,)١( "ًالثياب شيئا مسه الز عفران وال الو رس  وال تلبسوا من
 .)٣(ٍ وحديث الذي أحرم وهو متضمخ بخلوق,)٢(املتقدم

 وإذا حرم استعامله يف الثـوب حـرم يف البـدن بطريـق ,)٥(ٌ طيب)٤( والورس والزعفران
 وإنـام كـان ,)٦( "ً ال تقربوه طيبـا ":  يف املحرم امليتصىل اهللا عليه وسلم وله  ولق,أوىل

مـن اسـتعامل  أمجعوا عىل أنـه ممنـوع(:  وقال ابن املنذر ,)٧(ذلك; ألنه ممنوع منه يف احلياة
 .)٩(ٍيف الثوب بتفصيل عنده وخالف أبو حنيفة , انتهى,)٨()الطيب يف مجيع بدنه

أن يلصق الطيب بـبعض بدنـه أو ملبوسـه عـىل الوجـه املعتـاد يف ذلـك : هوواالستعامل 
ٍ ويف وجـه , بأن أكله أو احتقن به واسـتعط,نهٌ سواء ألصقه بظاهر البدن أو بباط,الطيب
 ولـو ,)١١( ولو اكتحل به وجبت الفديـة,)١٠( ال فدية عليه يف احلقنة والسعوط:ٍضعيف

يف بيـت  أو,وهي تبخـرٍ به الريح دون العني بأن جلس يف دكان عطار وعند  الكعبة قعب
ٍ أو عند رجل مطيب,يبخر ساكنوه إن مل يقـصد املوضـع لالشـتامم مل ثـم  ,)١٢( فال فديـة,ٍ

                                                 
 .سبق خترجيه  ) ١(
 .سبق خترجيه ) ٢(
 . سبق هذا احلديث بجميع رواياته التي يف الصحيحني كام ذكرها الشار ح ) ٣(
ايـة , ويف هن)١٩٠\٣(, هتـذيب األسـامء واللغـات )١٥١\٥(النهاية يف غريـب احلـديث . نبت أصفر يصبغ به: الورس ) ٤(

 ). ٢٦٢\٤(من أشهر الطيب يف اليمن : الورس: املطلب 
 ). ٢٦٩\٢(,مغني املحتاج )٢٦١\٤(هناية املطلب  ) ٥(
 . ٢٠٣ص) ١٢٦٧(البخاري, كتاب اجلنائز, باب كيف يكفن املحرم  ) ٦(
 ).١٤\٢(مغني املحتاج  ) ٧(
 ).٥٨١\٣(, النجم الوهاج ٦٩اإلمجاع ص ) ٨(
 ).٥٨١\٣(, النجم الوهاج )٤٣٩\٣(,رد املحتار )٧٢٣\٢(سالك يف املناسك , امل)١٢٣\٤(املبسوط  ) ٩(
, )٥٨٢\٣(,الـنجم الوهـاج )١٧٦\٧(, املجمـوع)٤٠٧\٢(,روضة الطـالبني )٤٦٨\٣(, العزيز )٦٨٤\٢(الوسيط  ) ١٠(

 . ٣١٥, ٣١٤كفاية األخيارص
 ).١٨٣\٧(, املجموع )٤١٠\٢(,روضة الطالبني )٢٦٣\٤(هناية املطلب  ) ١١(
 ). ٥٨٢\٣(بال خالف, النجم الوهاج : , وقال)١٧٦\٧(,املجموع )٤٦٨\٣(, العزيز )٦٨٤\٢(الوسيط )  ١٢(
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 والقوالن يف وجوب ,)ًيكره قطعا(:  وقال القايض حسني ,يكره; وإال كره عىل األظهر
لـشم بأنـه ال يكـره القـرب مـن  الكعبـة لبنـدنيجي  وقطـع ا, واملـذهب األول,)١(الفدية
 وملـا ذكـر القـايض أبـو , واملذهب طرد اخلـالف يف اجلميـع, والقوالن يف غريها,الطيب

وهـذا بمثابـة الرجـل يكـون يف جـواره منكـر (:  قـالً,الفرق يف قصد الـشم أوالالطيب 
 ال يلزمه االنتقال من منزلـه بـل جيـوز ,ٍ وهو غري قادر عىل إزالته,ظاهر كاملزمار والطبل

 وإن سمعه مـن غـري قـصد ,الستامعه كرهوقصد  وإن سمع الطبل عن تعمد ,له اإلقامة
 وفيــه نظــر; ألنــه رصح بــأن اجللــوس عنــد  الكعبــة , هــذا كــالم القــايض ,)٢() يكــرهمل

 , والكراهـة يف املنكـر كراهـة حتـريم, فاملراد بالكراهة فيها كراهـة تنزيـة, جائز,والعطار
 فلذلك جـاز , ثم إن الساكن يف الدار يشق عليه االنتقال,لكن التشبيه يف أصل الكراهة

 ولـو فـرض ,أو العطـار فيحـذف الطيـبً ونظريه أن يكـون جالـسا عنـد  الكعبـة ,املقام
فتبخر بـالعود  //ٍولو احتوى عىل جممرة, قصد سكن الدار لسامع ذلك فيظهر املنع منه

 ومـا سـواه مـن ,ً والعـود ال يكـون متطيبـا بـه إال أن يتبخـر بـه,بدنه أو ثيابه لزمه الفدية
 . )٣(ًالطيب يكون متطيبا به بمالقاته عىل ما سبق 
ًولـو شـد مـسكا أو كـافورا أو عنـربا يف  .)٤(ٍوله أن يشرتي الطيب ويتملكه بغري كراهـة  ً ً

ٍة حليا حمشوا بيشء منها أو لبست املرأجيبه, أو,طرف ثوبه ً  ولـو ,ً وجبت الفديـة قطعـا,ً
 .)٥( بخالف شد املسك,ًشد العود فال فدية; ألنه ال يعد تطيبا

. )٦(ل استعامله أن يـصبه عـىل بدنـه أوثوبـه ب, فال, ولوشم ماء الورد,ٌيبّ تطِ الوردّمُشو
                                                 

 ).١٧٧\٧(, املجموع )٤٦٨\٣(العزيز  ) ١(
 ).٥٨٢\٣(, النجم الوهاج )١٧٦\٧(املجموع  ) ٢(
 ).١٧٧\٧(, املجموع )١١٩\٥(, البحر )٢٧٩\١(التتمة  ) ٣(
 ).١١٩\٥(البحر  ) ٤(
 ).١٧٧\٧(,املجموع )٤٠٨\٢(,روضة الطالبني )٤٦٩\٣(, العزيز )٢٦٥\٤(ملطلب هناية ا ) ٥(
 ).١٧٧\٧(, املجموع )٤٠٨\٢(,روضة الطالبني )٤٦٩\٣(, العزيز )٢٦٥\٤(هناية املطلب  ) ٦(
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ٍولو محل طيبا يف خرقة مشدودة ٍ  فال , يف وعاء أو محل الورد,ٍ أو قارورة مصممة الرأس,ً
 . )١(ًشم قصداُ إن كان ي:ٍ ويف وجه شاذ, نص عليه,فدية

وهـو منـصوص :  والثـاين,عليـه الفديـة: أحـدمها , فوجهـان,ولوشم الطيب يف اخلرقـة
 . )٢( ال فدية عليه كشم الرائحة من دكان العطار, عىل ما قال املاوردي الشافعي

 فـإن كانـت مـشقوقة أو , فـال فديـة يف األصـحة,ًولو محل مسكا يف قارورة غـري مـشقوق
وفيه نظر; ألنـه ال (:  قال الرافعي,)وجبت الفدية(:  قال األصحاب,قارورة مفتوحةال

  ).٣()ًطيباتيعد 
ًولو جلس أو نام عـىل فـراش مطيـب مفـضيا إليـه ببدنـه  ويف , أو ملبوسـه لزمـه الفديـة,ٍ

 فإن حال بينهام ثـوب مل جتـب; ألنـه غـري , جتب إذا أفىض بجلده إليهأنه إنام(: )احلاوي(
 مل , أو نام,ً لو فرش فوقه ثوبا ثم جلس عليه, نعم, واملشهور خالفه,البس وال متطيب

 وال , وإال فال,ً لكن إن كان الثوب رقيقا كره, واتفق عليه األصحاب, نص عليه,جيب
إن كــان مغطــى عــني (: )األم( يف  الــشافعيقــال. )٤()فــرق بــني أن تظهــر الرائحــة أوال

يـذهب إىل أن وكان القايض أبـو الطيـب . )٥()الطيب ورائحته تظهر جاز اجللوس عليه
 فرجع  حتى ذكر له هذا القول املنصوص عن الشافعي,حةالفدية جتب إذا ظهرت الرائ

 . إليه

                                                 
, مغني )١٧٧\٧(, املجموع )٤٠٨\٢(, روضة الطالبني )٦٨٤\٢(,الوسيط )١١٨\٥(,البحر )٢٦٥\٤(هناية املطلب  ) ١(

 ).٢٩٥\٢(تاج املح
 ).١١٨\٥(, البحر )٤٧٩\١(, احلاوي )٣٨١\٣(األم  ) ٢(
ًولـيس ذلـك واضـحا مـن جهـة : ( , ونـصه يف العزيـز)١٧٧\٧(, املجمـوع )٤٦٩\٣(,العزيز )٢٦٥\٤(هناية املطلب  ) ٣(

 ).املعنى, فإنه ال يعد طيبا
ــة املطلــب  ) ٤( , )١٧٧\٧(, املجمــوع )٤٠٨\٢(لبني , روضــة الطــا)١٠٥\٥(, البحــر )٤٥٤\١(,احلــاوي )٢٦٨\٤(هناي

 ).٥٨٢\٣(النجم الوهاج 
 .مل أعثر عىل هذا النقل يف األم ال بالنص وال باملعنى ) ٥(
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ٌ وهو حممول عىل ما , واملصنف, هكذا أطلقه الرافعي,ًولو داس بنعله طيبا لزمته الفدية
ٌ وإنــام وجبـت الفديــة; ألنــه البــس للنعــل , عــىل مـا ســبق تفــصيلهٌإذا علـق بــه منــه يشء

 . )١(املطيب
 واالنتفـاع لـيس , ال جيد رائحة الطيب فاستعمله لزمه الفدية)٢(ولو كان املحرم أخشم

 .)٣(ًبرشط كام لو نتف شعرة ال ينتفع بنتفها
ً إلحرامــه أو جــاهال بتحــريم الطيــب فــال ً فلــو تطيــب ناســيا, البــد مــن القــصد:رعــــف

إذا لـبس املحـرم يف وقتنـا (:  وقال القايض أبو الطيب ,)٥()جيب(:  وقال املزين ,)٤(فدية
تلزمـه; :  أحـدمها, هل تلزمـه الفديـة? وجهـان, وادعى اجلهالة أو تطيب,هذا القميص

 وإنـام )٦( ]عـذر[ ألن اجلهـلال; :  والثـاين,ألن األحكام قد اشـتهرت فـال يقبـل دعـواه
 . )يعرف األحكام خواص الناس

:  وقيـل, فـال فديـة عـىل املـذهب,ًولو علم حتريم الطيـب وجهـل كـون املمـسوس طيبـا
 . )٧(وجهان

ًا يظنه يابسا فًولومس طيبا رطب ;  ورجحـه اإلمـام ,جتـب: )القـديم( فقـوالن ,بق بيـدهعً
 وممن , كمن رش عليه ماء ورد بغري اختياره, ال: الصحيح)اجلديد( و,ًألنه مسه قاصدا

                                                 
فـإذا مل يقـصد ذلـك مل يلزمـه يشء إال أن : ,قال يف البحـر)٢٩٥\٢(, مغني املحتاج )٤٦٩\٣(,العزيز )١١٢\٥(البحر  ) ١(

 .يستديم بعد الذكر
 ). ١٨٤\٢(, معجم مقاييس اللغة )خ ش م (د ريح الطيب وال النتن لسان العرب مادة الذي الجي: األخشم ) ٢(
 ).١٧٨\٧(, املجموع )١٦٧\٤(, البيان)٢٩٢\١(التتمة  ) ٣(
, )٦٤\٤(, فـتح البـاري )٤٠٨\٢(, روضة الطالبني )١٥\٧(,رشح السنة)٦٨٤\٢(, الوسيط )٢٦٦\٤(هناية املطلب  ) ٤(

 ).٢٩٦\٢(مغني املحتاج 
 . إن قول املزين خمالف للحديث: , وقال)٦٤\٤(, فتح الباري )٤٠٨\٢(روضة الطالبني )  ٥(
 . زيادة السياق يقتضيها ) ٦(
 ).٤٠٨\٢(,روضة الطالبني )٢٦٨\٤(هناية املطلب  ) ٧(

 
 
 
 
 

 من تطيب 

ًجاهال أو ناسيا ً 
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 .)١( املـاوردي )اجلديـد( وتـصحيح ,)اجلديـد( و)//القـديم(رصح بنسبة القـولني إىل 
ــه ــة,ولــو ألقــت الــريح الطيــب علي ــة فــال فدي ــه, ولــو أكــره عــىل الطيــب فــال فدي   علي

 لزمـه أن يبـادر ,نوجبهـاٌ سواء أوجبنا الفدية أم مل ,ومتى لصق الطيب عليه.)٢(باالتفاق
حيتـه أو حتـه حتـى يـذهب نريقه أو بتاملاء أو بغريه من املائعات أو إىل إزالته إما بغسله ب

 فإن تواله بنفسه جاز; ألنـه , واألوىل أن يأمر غريه بإزالته,أثره أو معاجلته بام يقطع رحيه
وهكـذا (: )األم( قال يف ,)٣( واألصحاب نص عليه الشافعي,مسه للرتك ال لالستعامل

ٍ ولو دخل دار رجل بغري إذن مل يكـن , كام يستطيع,ما وجب عليه اخلروج منه خرج منه
 وإن كـان يمـيش فـيام مل , ومل أزعم أنه خيـرج بـاخلروج,ًجائزا له وكان عليه اخلروج منها

 فهكـذا هـذا البـاب كلـه ,يؤذن له فيه; ألن مـشيته للخـروج مـن الـذنب ال للزيـادة فيـه
ً وهو نص فـيمن توسـط أرضـا مغـصوبة أن ,)األم( يف  هذا كالم الشافعي,)٤( )وقياسه ً ٌ

 . خروجه منها جائز
 ثم إن كان قد وجبت به الفديـة مل يتكـرر وإال ,ولو أخر إزالة الطيب مع اإلمكان عىص

 والفـرق , كمن أكره عـىل التطيـب, اإلزالة فال فديةً فإن أخره زمنا ال يقدر عىل,وجبت
 أن ذاك متولد , وبني الذي يتطيب به قبل اإلحرام, حيث وجبت إزالته,بني هذا الطيب

 .)٥(عن مأذون فيه وهذا عن منهي عنه معفو عنه
 )األم( يف  قـال الـشافعي,ولو وجد من املاء مـا ال يكفيـه إلزالـة الطيـب أو الوضـوء بـه

ــه لــيس إلزال(: ًنــصا ــيمم للحــدث; ألن ــه الطيــب وت ــهأزال ب  ووافقــه ,) الطيــب بــدلت

                                                 
 ). ٤٠٨\٢(, روضة الطالبني )١١٨\٥(, البحر )٤٧٧\١(,احلاوي )٢٦٨\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).٤٠٩, ٤٠٨\٢(روضة الطالبني  ) ٢(
 ).٥٨٢\٣(, النجم الوهاج )١١٢\٥(البحر  ) ٣(
 ).٣٨٦ \٣(األم  ) ٤(
 ).٢٦٣\٤(,هناية املطلب )٣٨٦\٣(األم  ) ٥(



  
٥٩٢ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 أً وينبغي أن يكون حمله إذا تعني املاء طريقا يف إزالته ومل يمكـن أن يتوضـ,)١(األصحاب
 قـال ,هـو متعـني:  قـال العراقيـون, فـإن أمكـن ذلـك, ثم يغـسل بـه الطيـب,به وجيمعه

 ولكـن يمكـن أن ,)٢()ن فيه تأخري اإلزالـة مـع اإلمكـانأوفيه نظر من حيث (: الغزايل 
 إذ طريـق اإلزالـة تفريـغ ;ًهو حمتمل; ألجل إزالة احلدث وكأنـه ال إمكـان رشعـا: يقال

  باسـتعامل املـاء يف إزالـةأ وحيث جوزنا فيستحب أن يبـد,املاء له فهو كمدة حتصيل املاء
 .)٣( قاله املاوردي,م التيمم جاز لهّ فإن قد,الطيب ثم يتيمم

وإذا حـصل . )٤(ٌولو كـان عليـه نجاسـة وطيـب ومل يمكنـه إال أحـدمها غـسل النجاسـة
 يف أكله, وإن ٌ فإن مل يبق له طعم وال لون وال رائحة فال فدية,ٍالطيب يف طعام أو رشاب

, وإن بقـي اللـون وحـده )٥( ًه وجبت الفدية بأكله عندنا خالفا أليب حنيفـةبقيت رائحت
 ,)القـديم( و)اإلمـالء( و)األم( وهـو نـصه يف ال فديـة,: وجابر فاألصح, وبه قال عمر

 وإن بقـي الطعـم فأصـح ,)األوسـط( وهـو نـصه يف ,جتـب:  والثاين,ومنهم من قطع به
 ذكــر هــذا التفــصيل واألحكــام ,هــو كــاللون:  وقيــل,الطــرق القطــع بوجــوب الفديــة

عـن العـراقيني  حكـى اإلمـام ,ئحـة ولو بقي اللون والطعم دون الرا,)٦( وغريهالرافعي
ــال ــالتحريم ق ــع ب ــدنا(: القط ــذلك عن ــر ك ــيس األم ــاللون ,ول ــون ك ــع الل ــم م  والطع

ــ. )٧()املجــرد ــورد ,  مــع الــوردىوإن أكــل احللحــني املرب  ,وغــريه نظــر يف اســتهالك ال

                                                 
 ).١١٢\٥(, البحر )٦٨٥\٢(, الوسيط )٢٨٢٨\١(,املهذب )٤٦٤\١(,احلاوي )٣٨٦\٣(األم  ) ١(
 . ا ولعله يف البسيطمل أقف عىل هذا النقل فيام بني يدي من كتب الغزايل وغريه ) ٢(
 ).٦٨٥\٢(, الوسيط )٤٦٤\١(احلاوي  ) ٣(
 ).١٨٣\٧(املجموع  ) ٤(
 ). ٧٣٥\٢(املسالك يف املناسك  ) ٥(
 ).٢٩٥\٢(, مغني املحتاج )١٧٨, ١٧٧\٧(,املجموع )٤٦٧\٣(, العزيز)١١٧ ,١١٦\٥(, البحر )٥٢٤\٣(األم  ) ٦(
 )٢٩٦, ٢٩٥\٢( املحتاج ,مغني)١٧٨\٧(,املجموع )٢٦٥\٤(هناية املطلب  ) ٧(
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  .)١( عىل ما ذكرناه//وخرج
ولو خفيت رائحة الطيب أو الثـوب املطيـب; فـإن كـان بحيـث لـو أصـابه املـاء فاحـت 

 . )٢( وإن بقي اللون مل حيرم عىل األصح,رائحته حرم استعامله
ُ مــن الطيــب يف غــريه كــامء ورد أٌ يشءولــو انغمــر ٍحــق يف مــاء كثــرينمٍ  مل جتــب الفديــة ,ٍ

 فلــو انغمــرت الرائحــة وبقــي اللــون أو الطعــم ففيــه اخلــالف ,باســتعامله عــىل األصــح
 .)٣(السابق

 ومل يظهـر يف ,نقطعت رائحته و الورس بالسدر أو السواد فاولو صبغ موضع الزعفران
 يف باب )األم(ًورأيته منصوصا يف (:  قال الروياين ,حال اجلفاف والرطوبة مل حيرم لبسه

ٌولومس طيبا يابسا فلـم يعلـق بـه يشء مـن عينـه. )٤()ما تلبس املرأة من الثياب ً  ولكـن ,ً
 ,جتــب:  والثــاين,)األوســط( وهــو نــصه يف , فــال فديــة يف األظهــر,عبقــت بــه الرائحــة

 وقـد قـدمنا ,)القـديم( و)اإلمالء( و)األم( وهو نصه يف ,وصححه القايض أبو الطيب 
لعـل الفـرق أن يف األكـل  ف; وجبت الفديـة,يف الطيب املأكول أنه إذا بقيت رائحته فقط

 ولـو عبـق بـه اللـون أو الـريح , ويف املـس بخالفـه,حصل مـع الرائحـة اسـتعامل العـني
 ,)٥( وهـو يـأيت يف األكـل بطريـق األوىل, كـذا قالـه املـصنف,وجبت الفدية بـال خـالف

 وإن بقـي لـه أثـر ,ئحـة فـال فديـةٌإن مل يبق له أثر وال را(: يف مسألة املسوقال املاوردي 
 فـإن بقيـت رائحتـه دون أثـره فعـىل , أو أثـر دون رائحـة فعليـه الفديـة,ورائحة وجبـت

 ومقتىض ذلـك أنـه إذا ,باألثر اللون والظاهر أن مراد املاوردي ,)٦( )القولني املذكورين
                                                 

 ).١٧٨\٧(,املجموع )٤٦٧\٣(, العزيز )١١٤\٥(البحر  ) ١(
 ).١٧٧\٧(, املجموع )٤٦٧\٣(,العزيز )١١٧\٥(, البحر )٤٤٤\١(,احلاوي )٢٦٥\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 ).١٧٧\٧(, املجموع )٤٤٤\١(,احلاوي )٢٦٥\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 ).١٠٥\٥(, البحر )٣٧٢ ,٣٧١\٣(األم  ) ٤(
 ).١٧٨\٧(,املجموع )٢٦٤\٤(هناية املطلب  ) ٥(
 ).١٧٨\٧(, املجموع )٤٤٤\١(احلاوي  ) ٦(
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ًكنـا ذكرنـا يف مـسألة األكـل خالفـا يف بقـاء  ل,ًعبق به اللون وحده وجبت الفدية جزمـا
ــم وحــده ــون وحــده أو الطع ــة,الل ــون ال فدي ــم القطــع , وأن األصــح يف الل  ويف الطع

ولـو أكـل العـود مل جتـب بـه الفديـة; ,  والبد من عود ذلك اخلالف يف املـس,بالوجوب
. )١( والرويـاين قاله املاوردي ,ألنه إنام يتطيب به بالتبخر بخالف غريه من أنواع الطيب

عـن األصـحاب أن عـىل الفاعـل  ولكنه طيبه غريه حكى الغزيل ,ولو مل يستعمل الطيب
ٍحل فيه وحيرم االكتحال بك. )٢( ونظريه إذا طيب الويل الصبي فالفدية عىل الويل,الفدية
ٍ وال حيـرم االكتحـال بكحـل ال طيـب ,ٍ فإن احتاج إليه لدواء جاز وعليـه الفديـة,ٌطيب
 ,ٍ واملذهب أنه إن كان فيه زينة كاإلثمد كره إال حلاجـة, يف كراهته نصان وللشافعي,فيه

 .)٤( مل يكره)٣(وإن مل يكن فيه زينة كالتوتيا
 أو , وا ختاذ الطيب منه, املعترب يف الطيب أن يكون معظم الغرض منه التطيب:رعــف

 , والذريرة,)٥( والصندل, والعنرب, والكافور,  فمنه املسك,يظهر فيه هذا الغرض
 ,)٧( واخلريي, والياسمني, والورد,ً قطعا)٦( والكاذي, والزعفران,والورس
 ,)٣( والنيلوفر,)٢( واآلس,)١( والرحيان الفاريس,)٩(واملرزنجوش ,)٨(والنرجس

                                                 
 ).١٧٨\٧(, املجموع )١١٧\٥(, البحر )٤٧٤\١(احلاوي  ) ١(
 )٢٩٦\٢(,مغني املحتاج )٦٨٥\٢(الوسيط ) ٢(
لـسان . ط مـع املـسك واإلقليميـاهو حجر رقيق أصفر وأخرض وأمحر يكتحل به, ينفع من وجع العـني إذا خلـ: التوتيا ) ٣(

 ).ت ي ت (العرب مادة 
 ). ١٢٧\٥(, البحر )٤٩٦\١(,احلاوي )٢٧٨\١(,التتمة )٢٧٥\٤(هناية املطلب  ) ٤(
 ). ص ن د ل ( , لسان العرب مادة )ص ل د م (هتذيب اللغة مادة. خشب أمحر ومنه أصفر طيب الريح: الصندل ) ٥(
 ). ك ذ ا( القاموس مادة .اليمن معروف هبا ويطيب به الدهننبت طيب الرائحة كثري ب:الكاذي )٦(
 ). س ك ك (دهن يمسح به, القاموس املحيط مادة : اخلريي ) ٧(
 ).ن ر ج س ( من الرياحني معروف, لسان العرب مادة : النرجس ) ٨(
لعبقـر وحبـق القثـاء وهـو السمسق بالعربية وا: املردقوش وهو فاريس واسمه: املزرنجوش ويقال: املرزنجوش ويقال ) ٩(

 ). م ر ز ج ش(ًنبات كثري األغصان وله ورق مستدير وعليه زغب وهو طيب الرائحة جدا مسخن لسان العرب مادة

  

 
 

املعترب يف الطيب 
أن يكون معظم 

الغرض منه 
 التطيب
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 عىل الصحيح يف اإلثني ,)٦( والسوسن,)٥( والنامم,)٤( )بالفاء( واللفاح ,والبنفسج
. )٨(ً وكذلك اخلالف يف مجيع الرياحني التي يتطيب هبا وال يتخذ منها طيبا,)٧(عرش

 وال ما يطلب لألكل والتداوي , وحب املحلب, والعصفر,  احلنا,وليس من الطيب
  والفواكه,//  وسائر األبازير الطيبة, والسنبل,)١٠(ىكطملص وا,)٩(ًغالبا القرنفل

ًالطيبة قطعا إال وجها قاله الصيمري   وصححه صاحب ,نه طيبإ:القرنفل يفً
:  أبو ثور  وقال,)١٢(ٌ وهو غلط,ء ً وقوال حكي يف احلنا,)١١( وليس كام قال,)البيان(

 .,)١٣(العصفر طيب

                                                                                                                                            
ع الربي, لسان العـرب مـادة عن اهو الضومران, رضب من حبق املاء عطر الرائحة, يشبه يف نباته الن: الرحيان الفاريس ) ١(
 ). ر و ح(
 ). أ و س(,املصباح املنري )أ و س( عطر الرائحة الواحدة آسة, لسان العرب مادة شجر: اآلس ) ٢ (
 ).ن ف ر (لسان العرب مادة . رض ب من الرياحني ينبت يف اآلجام واملياه القائمة كثري النفع يف جمال الطب: النيلوفر ) ٣(
 ) ل ف ح : ( ,لسان العرب مادة )ل ف ح: ( هتذيب اللغة مادة. نبات يقطيني أصفرطيب الرائحة: اللفاح ) ٤(
 ).١٨٢\٧(, املجموع )س ن ب ر ( السينبرس تاج العروس مادة: نوع من الرياحني يقال له: النامم  ) ٥(
 : نبت أعجمي معرب وهو معروف قال األعشى: السوسن ) ٦(

 وآس وخريي ومرو وسوسن إذا كان هيزمن ورحت خمشام
 ). س ن س و( وأجناسه كثرية,لسان العرب مادة 

 ).٥٩٠ \٢( , هداية السالك )١٦٤ \٤(,البيان )٢٦٠\٤(هناية املطلب  ) ٧ (
 . ألنه ال تبقى هلا رائحة إذا جفت: , قال )١٨٢ ,١٨١\٧(, املجموع )٤٩٥\٣(, العزيز )٤٤٢\١(احلاوي  ) ٨ (
 : أشجار عادية ضخمة وهي ببالد الكفار أكثر منها ببالد املسلمني وقيل: القرنفل ) ٩(
 أن املسك نكهته بفيها وريح قرنفل والياسميناك

 ). ق ر ف ل ( تاج العروس مادة 
 )ص ط ك(لسان العرب مادة . من العلوك رومي دخيل يف كالم العرب: املصطكى  ) ١٠ (
, هدايـــة )١٨٠\٧(,املجمـــوع )٤٩٥\٣(, العزيـــز )١٦٤\٤(, البيـــان )٢٧٦\١(,التتمـــة )٢٦٠\٤(هنايـــة املطلـــب  ) ١١ (

 ). ٥٩٠\٢(السالك ٥٩
 ).١٨١\٧(, املجموع )٤٧٢\٣(, العزيز )٩٨\٥(سنن البيهقي  ) ١٢(
 ).١٨١\٧(, املجموع )٢٢٨\٣(اإلرشاف  ) ١٣(
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 ,أصحهام ليسا بطيب:  ويف قرشمها وجهان, ليسا بطيب,)٢(نجَ والنار,)١( واألترج
 . )٣(وهو قول أيب إسحاق 

 وال ,)٥( وال القيـصوم ,)٤( وال الـشيح , وغـريهالتفاحوليس من الطيب نـور األشـجار
 , فيجوز شـمه وصـبغ الثـوب بـه وأكلـه,بال خالف وسائر أزهار الرباري ,)٦(اخلزامى 

 .)٨( وهذا غلط,)٧(ًحية فيام يتخذ طيباٌكي وجه أنه يعترب عادة كل ناُوح
 فمنـه دهـن , ومنـه مـا هـو طيـب, كالزيـت والـشريج,ٍ الدهن منه ما ليس بطيـب:رعــف

ــق واخلــريي  ــاذيالزئب ــورد,والك ــن ال ــذا ده ــذهب وك ــسج ,عىل امل ــن البنف عــىل  وده
                                                 

 ). ت ر ج ( ترنج قرشه ذو رائحة عطرة تطيب النكهة لسان العرب مادة : فاكهة معروفة ويف لغة: واألترج ) ١ (
أزهارها عطرية يـستخرج منهـا مـاء الزهـر املقطـر املعـروف قـاموس جنس شجر مثمر من الفصيلة الربتقالية: َالنارنج ) ٢ (

 . ٧٢٥الغذاء والتداوي بالنبات ص 
 ). ١٨٢\٧(, املجموع )٤٩٥\٣(, العزيز )٤٤٣\١(,احلاوي )١١٦\٥(,البحر )٢٦٠\٤(هناية املطلب  ) ٣(
مـر تأكلـه اخليـول والـنعم, ولـه نبات سهيل يتخذ من بعضه املكانس, وهو مـن األمـرار لـه رائحـة طيبـةوطعم : الشيح ) ٤(

 ). ش ي ح(فوائد طبية كثرية لسان العرب مادة
 ). ق ص م ( عشبة متوسطة العلو بأوراق ضيقة طويلة ومتشعبة لسان العرب مادة : القيصوم ) ٥ (
 ). خ ز م (نبات ذو أوراق قليلة العرض له رائحة حسنة هتذيب اللغة : اخلزامى ) ٦ (
, ونقـل يف هنايـة )١٨١\٧(, املجمـوع )٤٩٥\٣(, العزيـز )١٦٤ \٤(, البيان )٢٧٥\١(,التتمة )٢٦٢\٤(هناية املطلب  ) ٧(

 .املطلب اتفاق العلامء عىل أهنا ليست بطيب
 ). ١٨١\٧(املجموع  ) ٨(
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 . )١(الصحيح
ثـم  ولو طرحـا عـىل السمـسم , فهو دهنهاموالبنفسجواتفقوا عىل أن ما يطرح فيه الورد 

ومنـه البـان ).٢(أبـو حممـد  وخـالفهم الـشيخ , ال فديـة بـه: قـال اجلمهـور,هاستخرج منـ
 , أهنام ليـسا بطيـبعن الشافعي ونقل اإلمام , منهام طيب أطلق اجلمهور أن كال,ودهنه

 هكذا , وغري املنشوش ليس بطيب, وهو املغيل يف الطيب طيب,وقال آخرون املنشوش
 ونقلـه , وآخـرون,)التهـذيب( و)املهذب( وصاحبا ,ميلواملحانقله القايض أبو الطيب 

 وتوقـف فيـه ابـن , محل كالم من أطلق عليه, ورأى الرافعيعن نص الشافعياملحاميل 
ٌ سواء شمه أو ,ن البان حيرم عىل املحرم استعاملهإ( : ألجل قول القايض حسني ,الرفعة 

 وهذا الـذي قالـه القـايض موافـق ,)ه واستعملهءا ختذ منه الدهن واستعمله أو عرص ما
 وهو بعيد إذ هـو مثـل ,ليس بطيب وما ذكره املفصلون يقتيض أن البان ,لقول اجلمهور

بفـتح  (بـقن والز,)٤( بأنـه طيـب, وقطـع الـدارمي ,وجهـانويف دهن األترج . )٣(الورد 
 .)٥( وهو دهن الياسمني,)الزاي وبعدها نون ساكنه

 وقــد تقــدم أن اســتعامل ,عــد األصــحاب أنــواع الطيــب مــن الريــاحني وغريهــا: هـنبيـــت
 وذلـك يقتـيض أنـه ال فـرق يف الطيـب بـني الريـاحني ,ببدنه وثيابهالطيب هو أن يلصقه 

وحيـرم (:  ثـم قـال,)حيرم عليه الطيب يف بدنه وثيابـه(: )التنبيه(وقال صاحب . وغريها
 فكنـت أسـمع بعـض النـاس ,)٦()وشم الريـاحني(:  ثم قال,)عليه شم األدهان املطيبة

 , واملعتـرب يف الريـاحني الـشم, أوثوبـهينبه عىل أن املعترب يف الطيب أن يلصق عينه ببدنـه
                                                 

 ). ١٨٢\٠٧,املجموع )٤٦٦\٣(, العزيز )١١٦\٠٥, البحر )٤٦٩\١(, احلاوي )٢٧٥\١(التتمة  ) ١(
 ). ١٨٢\٧(, املجموع )٤٦٦\٣(,العزيز )٢٦١\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 ).١٨٢\٧(, املجموع )٤٠٧\٢(, روضة الطالبني )٤٦٧\٣(,العزيز )٢٦٢\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 ).٧٢٨\٢(, هداية السالك)١٨٢\٧(املجموع  ) ٤(
 . ٢٠٨, إرشاد الساري ص)١٨٢\٧(املجموع  ) ٥(
 ).٧٢٨\٢(, هداية السالك ٧٣التنبيه ص ) ٦(
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 ومل , ولو جلس عند الرياحني لشمها حيرم,ة عطار ال حيرمنوعىل هذا لو جلس عند جو
م غـري  يفهم عدم حتريم شـ)التنبيه(إن قول صاحب (:  وقال ابن الرفعة ً,أر هذا منقوال

 وهـو يؤخـذ ,)ٌ وهو حرام باالتفـاق,الرياحني من املسك والعنرب والصندل ونحو ذلك
وال شـم  وال يلتحـق بـذلك شـم مـاء الـورد ,من كالم صاحب التنبيه من طريـق األوىل

 وفيه ما يوهم أن اسم الطيب مـن ,انتهى كالم ابن الرفعة . )١( )العود وربطه عىل طرفه
 بـني يديـه أنـواع إنـه ال خـالف يف أنـه لـو وضـع(:  وقـال الغـزايل ,)٢( حرامٍغري إلصاق

 فإنه إلصاق بعني ,// وليس كالتبخري,)٣()ًالطيب اسرتواحا إىل روائحها فال فدية عليه
كالرصيح يف أنه البـد  وهذا الكالم من الغزايل ,)٤(الطيب إذ دخانه وبخاره عني إجزائه

ٍ وأنــه ال جتــب الفديــة بالــشم مــن بعــد,مــن اإللــصاق ٍإن كــان مقــصودا أو عــىل هيئــة  و,ُ ً
ٍإذا أخذ قطعة من مسك يابس أو كافور أو عود ال يعلـق (:  وقال املحاميل ,)٥(ةمقصود ٍٍ ٍ ً

إذا شـم الـورد ( :حـرم ولكنه قـد قـال يف امل,)ٌباليد يشء منه فشمه فليس هذا املنصوص
وصورة هذا أال يعلـق : قلت.  وهذا أبلغ من ذلك,)وغريه من الرياحني أن عليه الفدية

 لكنـه ,ٍ وحينئـذ يـتمحض الـشم,باليد منه عني وال أثر إذا قلنا بأن األثر يوجـب الفديـة
 فاحلاصل أنا مل نجد يف كـالم أحـد مـن ,قد وجد اإللصاقٍ وحينئذ ,فرضه فيام إذا أخذه

 وكـان , من غري إلـصاق حـرام, غري الرياحني وغري األدهان,األصحاب أن شم الطيب
 .)٦(السبب يف ذلك أنه غري معتاد

 فإن كان حمل ذلك فيام , للفديةٌ فقد أطلقوا أن شمها موجب,وسائر الرياحنيأما الورد 
                                                 

 ).٧٢٨\٢(السالك هداية  ) ١(
 ).٧٢٨\٢(هداية السالك  ) ٢(
 ).٦٨٤\٢(الوسيط  ) ٣(
 ).٧٢٨\٢(, هداية السالك ١٨٥اإليضاح وحاشيته ص ) ٤(
 ).٧٢٩\٢(هداية السالك  ) ٥(
 ).٧٢٩\٢(هداية السالك  ) ٦(
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 ,ً وإن كـان شـامال لـذلك, واسـتوى احلكـم فيهـا,إذا أخذها بيده وشمها فهي كالطيب
عد فلعل السبب يف ذلك أن شم الرياحني بالوضـع بـني يديـه معتـاد ُوأما إذا شمها من ب

بـشم ب الفدية جت وكذلك مل , فاعتربوا يف كل نوع االستعامل املعتاد فيه,بخالف الطيب
 لكن هذا إن ظهر يف الرياحني فال يظهـر يف , وألنه غري معتاد,من غري إلصاقماء الورد 

ُ وقد حكم بتحـريم ذلـك ,ُ فإنه ليس من العادة استعامهلا بالشم من بعد,األدهان املطيبة
اه ال جتب الفدية عليـه; ألنـه كـام لوشـم ّمن دكان فك والشك يف أن من شم الورد ,فيها

بـأن  ورصح القايض أبـو الطيـب , وقد رصحوا بعدم الفدية فيه,املسك من دكان عطار
 فإن ذلك جائز له, ألنه خل البستان فاشتم بام جاءت به الريح من رائحة الرياحنيمن د

ليس بتطيب يف العادة, وإذا عرفت هذا, جيـوز ان الطيـب مـن الريـاحني ال بـد فيـه مـن 
ًعـد عـىل هيئـة ال يعـد متطيبـا كـشمها مـن البـستان ُن شمها مـن بإ اإللصاق, والرياحني ٍ

, وإن شـمها مـن يـده أو نحوهـا ممـا يلتـصق بـه, شـكال فال فدية بـال إ,وحانوت الفكاه
ٍ وإن وضعها بـني يديـه عـىل هيئـة معتـادة وشـمها فـإطالقهم وجبت الفدية بال إشكال,

 فإن ثبت ذلك ورد عىل كالم املـصنف , يقتيض وجوب الفدية,)التنبيه(وكالم صاحب 
ــه ــه( :يف قول ــه وثوب ــال,)اســتعامل الطيــب يف بدن ــإن ق  وتفــسري , إن ذلــك اســتعامل: ف

; ألنه ال يصري له فائـدة )يف ثوبه أو بدنه(:  فينبغي حذف قوله,االستعامل بام شمل ذلك
; ألن أبـا )١( إنام أفرد شم الريـاحني بالـذكر)التنبيه( ولعل صاحب ,ذكوراملمع التفسري 

 . فذكرها ونبه هبا عىل غريها,)٢(خيالف فيهاحنيفة 
 ومل يعلـق بـه منـه , وهـو أخـشم,بيـدهأنه لـو أخـذ الطيـب أو الـورد : ٌت مسألة وهيبقي

ٌ ينبغي أال جتب الفدية; ألنه مل حيصل شم وال عبق بالبدن,يشء  بخـالف , وال بـالثوب,ٌ

                                                 
 ).٥٨٢\٣(, النجم الوهاج )٧٢٩\٢(, هداية السالك ١٨٣, اإليضاح وحاشيته ص)٢٧٤\١(التتمة  ) ١(
 ). ٢٨\١( , فتاوى قايض خان )٧٣٧\٢(املسالك يف املناسك  ) ٢(
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اصـل أن عـني الطيـب  فاحل, بحـصول الطيـب//ما إذا عبق به وهو أخشم جتب الفدية
ٍ أو بالثوب وجبت الفدية مطلقا سـواء كـان عـىل وجـه ,غري الرياحني متى لصق بالبدن ٌ ً

 .)١( ومتى شمه من غري إلصاق مل حيرم عىل ما رصح به الغزايل , أو غري معتاد,معتاد
ن غـري إلـصاق فـال نقـل  ومتى شمها مـ, والرياحني متى ألصقها وشمها وجبت الفدية

 ومتـى  والـذي يظهـر عـدم التحـريم,)التنبيـه(ًفيه رصحيا إال ما يقتضيه كـالم صـاحب 
 ولعـل كـالم ,ً أيضاًألصقها من غري شم فال نقل فيه رصحيا, والذي يظهر عدم التحريم

 .)٢( وهو أن املعترب يف الرياحني مع اإللصاق الشم, أشار إىل هذا القسم)التنبيه(
 ).دهن شعر الرأس أو اللحيةو: (قال
 وألبـان غـري املنـشوش; , والـسمن,)٣(ًوإن مل يكن الدهن مطيبا كالزيـت والـشريج: أي

  .)٦(  وداود,)٥( ً خالفا ألمحد,)٤( وجيب به الفدية,ألنه يرجل الشعر ويزينه
ً شعرا أو برشا, سائر البدنوجيوز يف ال جيـوز يف :  وقـال مالـك ,)٧( إذا كان غري مطيـب,ً

 وجيــوز بالــسمن ,ال جيـوز بالزيــت والـشريج:  وقـال أبــو حنيفــة ,)٨(األعـضاء الظــاهرة

                                                 
 .١٨٣, اإليضاح وحاشيته ص)٦٨٤\٢(الوسيط  ) ١(
 ., ذكر املسألة من غري تفصيل وأن فيها قوالن)١٨٤\٧(املجموع  ) ٢(
 ) ر جش: (هو دهن السمسم وربام قيل للدهن األبيض وللعصري قبل أن يتغري املصباح املنري مادة: الشريج ) ٣(
, الـــنجم الوهـــاج )٧٣١\٢(, هدايـــة الـــسالك )١٨٤\٧(, املجمـــوع )٤٠٩\٢(,روضـــة الطـــالبني )١١٥\٥(البحـــر ) ٤(
 ).٣٣٦\٣(, هناية املحتاج)٥٨٢\٣(
ــوجهني  ) ٥( ــروايتني وال ــاب ال ــن كت ــة م ــسائل الفقهي ــي )٢٧٨\١(امل ــاع )١٥٠\٥(,املغن ــشاف القن , )٤٣١, ٤٣٠\٢(, ك

 ).٥٨٣\٣(ج , النجم الوها)١٨٤\٧(املجموع 
 ). ٥٨٣\٣(, النجم الوهاج )١٨٤\٧(املجموع  ) ٦(
أمجع عوام أهل العلم عىل أنه له دهـن بدنـه : ً, وقال نقال عن ابن املنذر)١٨٤\٧(, املجموع )٤٠٩\٢(روضة الطالبني  ) ٧(

 ).٣٣٧\٣(, هنايةاملحتاج )٥٨٣\٣(بالزيت والشحم والشريج والسمن, النجم الوهاج 
 ). ٢٦١\٣(, اإلرشاف البن املنذر )٢٢٧\٤(, مواهب اجلليل )٢١٥\٢(املدونة  ) ٨(

  
  
 

دهن شعر 
الرأس أو 
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 .)١(والنور
صـىل اهللا عليـه أن رسـول اهللا وأمـا حـديث ابـن عبـاس  , أنه لـيس بطيـب وال يـزين:لنا

غـري :  أي,تتتـغـري مق:  وقولـه,)٢(فـضعيف ٍادهن بزيت غري مقتت وهـو حمـرم وسلم 
  .)٣(مطيب

قنـه فـال ذ أو أمـرد فـدهن ,ولـو كـان أصـلع فـدهن رأسـه. )٤(وأمجعوا عـىل جـواز أكلـه
ولـو كـان يف رأسـه شـجة ,)٦( وإن كان حملوق الرأس وجبت الفدية يف األصح,)٥(فدية

 . )٧( فال فدية بال خالف,ً به شعراسالدهن يف داخلها من غري أن يمهذا فجعل 
 والـشحم والـشمع إذا ,)٨( وإن كان يستخرج منـه الـسمن,ن يف معنى الدهنَوليس اللب

 وحليـة املـرأة يف ذلـك كلحيـة ,)٩(هام كالدهن حيرم عىل املحرم ترجيـل شـعره هبـامأذيبا ف
 .)١٠( قاله القايض حسني,الرجل

                                                 
 ).٥٨٣\٣(, النجم الوهاج ٢١٨, ٢١٧, إرشاد الساري ص)٧٣٠\٢(, املسالك يف املناسك ١٥٤اجلامع الصغري ص ) ١(
يث هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حد: , وقال٢٣٤ص)٩٦٢(الرتمذي, كتاب احلج , باب ادهان املحرم بالزيت ) ٢(

فرقد السبخي عن سعيد بن جبري, وقد تكلم حييى بن سعيد يف فرقـد الـسبخي وروى عنـه النـاس,والبيهقي, كتـاب احلـج, 
وهـو ضـعيف, ): ( ١٨٤\٧(, قال يف املجموع )٩٢\٥) (٩١٠٧(باب املحرم يدهن جسده غري رأسه وحليته بام ليس بطيب 

 ). وفرقد السبخي غري قوي عند املحدثني 
 ). ١٨٤\٧(, املجموع )٩٢\٥(يهقي سنن الب ) ٣(
 ). ١٨٤\٧(, املجموع )٢٦١\٣(, اإلرشاف ٦٩اإلمجاع البن املنذر ص ) ٤ (
ـــة املطلـــب  ) ٥( ـــنجم الوهـــاج )١٨٢\٧(, املجمـــوع )٤٠٩\٢(, روضـــة الطـــالبني )١١٥\٥(,البحـــر )٢٦٩\٤(هناي , ال
 ).٣٣٧\٣(, هناية املحتاج )٥٨٣\٣(
, الــنجم الوهــاج )١٨٢\٧(,املجمــوع )٤٠٩\٢(, روضــة الطــالبني )١١٦, ١١٥\٥(,البحــر )٢٦٩\٤(هنايــة املطلــب  ) ٦(
 ). ٣٣٧\٣(, هناية املحتاج )٢٩٦\٢(, مغني املحتاج )٥٨٣\٣(
 ).٧٣١\٢(, هداية السالك )١٨٢\٧(, املجموع )٤٠٩\٢(, روضة الطالبني )١١٥\٥(البحر  ) ٧(
 ).٣٣٧\٣(, هناية املحتاج )١٨٢\٧(املجموع  ) ٨(
 ).٧٣٢\٢(, هداية السالك )١٨٢\٧(, املجموع )١١٦\٥(ر البح ) ٩(
 ).٧٣٢\٢(هداية السالك  ) ١٠(
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 .)وال يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي: (قال
  ورصح, بخالف الدهن فإنه للتنمية,وكذا بالسدر ونحوه; ألن ذلك إلزالة األوساخ

 
 بـل , واجلمهور مل يذكروا الكراهة,)القديم(عن  ونقلها احلناطي ,بالكراهة البندنيجي 

 .)١(تاف الشعرتنإً وهو مراد املصنف خوفا من ,اقترصوا عىل أنه خالف األوىل
 ). أو الظفر,إزالة الشعر: الثالث: (قال

 وإزالــة , واإلحـراق وغريهـا, والنتـف, والتقـصري, يف قولـه إزالـة الـشعر بــاحللقدخـل
ودخــل يف الــشعر شــعر الــرأس واللحيــة . )٢(الظفــر بــالقلم والكــرس والقطــع وغريهــا
ّ وسواء كل,والشارب واإلبط والعانة وسائر البدن ٍ وال خـالف يف يشء , الظفر وبعضهٌ

والـصبي حيـرم عـىل الـويل متكينـه مـن . )٣(ة وال فـرق بـني الرجـل واملـرأ,من هذا عندنا
 . )٤(ذلك

ُوال حتلقوا رءوسكم حتى يبلـغ اهلـديm :واألصل يف حتريم احللق قوله تعاىل ْ َ َْ َ ََّْ ُ َ ْ َ ُُ ُ ُ ِ ْ َ..l)٥(,  
 ,)٦(سلمني عـىل حتـريم حلـق شـعر الـرأس بغـري عـذروغـريه إمجـاع املـونقل ابن املنـذر 

                                                 
, مغنــي املحتــاج )٥٨٤\٣(,الــنجم الوهــاج )٤١٠, ٤٠٩\٢(,روضــة الطــالبني )١٢٩\٥(, البحــر)٥٠١\١(احلــاوي  ) ١(
 ).٣٣٧\٣(, هناية املحتاج )٦٧\٢(, حتفة املحتاج )٢٩٧\٢(
, الـــنجم الوهـــاج )١٦٤\٧(,املجمـــوع )١٢٢\٥(,البحـــر)٢٩٣\١(, التتمـــة )٢١٢\٣(, اإلرشاف ٦٤اإلمجـــاع ص ) ٢(
 ).٣٣٧\٣(, هناية املحتاج )٦٧\٢(, حتفة املحتاج )٥٨٤\٣(
, هنايـة املحتـاج )٦٧\٢(, حتفـة املحتـاج )٢٩٧\٢(, مغنـي املحتـاج )٥٨٤\٣(, النجم الوهاج )٢٩٤,٢٩٥\١(التتمة  ) ٣(
)٣٣٨\٣.( 
 ).١٦٤\٧(املجموع  )  ٤(
  .١٩٦  البقرة  )٥(

 ).١٦٤\٧( املجموع 
 ).٢١٢\٣(, اإلرشاف ٦٤اإلمجاع ص ) ٦(

  

من حمظورات 
رام إزالة اإلح

الشعر 
 والظفر
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 وقال داود ,)٢( وهي رواية عن مالك ,)١( ال فدية يف حلق غري الرأس:وقالت الظاهرية
 .)٣( وال فدية عليه,جيوز للمحرم قلم أظفاره كلها: 

 .)٤( بجامع الفرقة, عىل املنصوص// لنا القياس
 كـام لـو ,لو قطع يـده أو بعـض أصـابعه وعليهـا شـعر أو ظفـر فـال فديـة:  قال أصحابنا

 ولـو قتلتهـا مل ,هـرة صـغرية فأرضـعتها أمـه انفـسخ النكـاح ولـزم األم املأمـراكانت لـه 
 إال أنـه يمكـن أن يقـال ,واحلكـم صـحيح:  قلـت,يلزمها املهر الندراج البضع يف القتل
 . )٥( فال يصح التنظري,بالقتل انتهى النكاح هنايته فال فسخ

كـان ولـو افتـدى  : ( قال الشافعي, والشعر تابع,ولو كشط املحرم جلدة رأسه فال فدية
ً فلـو شـك هـل كـان منقلعـا أو ,ٍ ولو مشط حليته فنتف شعرات لزمه الفدية,)٦( )أفضل
 عــىل ةحالــإ ,نعــم:  والثــاين,ة اءربالــً باملــشط? فاألصــح ال فديــة ترجيحــا ألصــل تنتفــ

ٍالــسبب الظــاهر كــام لــو رضب بطــن امــرأة فأجهــضت واحتمــل أن يكــون اإلجهــاض 
 .)٧(ٍ يف ماء وشك يف سبب تغريهل تبوً كام إذا رأى  ظبية ,بالرضب أو غريه

 .)١(عليه صدقة وقال أبو حنيفة ,)٨( واليشء عليه,ٍولو حلق املحرم رأس حالل جاز
                                                 

 ).٥٨٤\٣(, النجم الوهاج )١٦٤\٧(,املجموع )٢٩٥\١(, التتمة )٢٩٢\٧(املحىل  ) ١(
 ).٥٨٤\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 ).١٦٥\٧(, املجموع )٢٨٠ ,٢٧٩\٧(املحىل  ) ٣(
 ).٢٩٧\٢(ملحتاج , مغني ا)١٤٥\٤(, البيان )٢٩٥\١(التتمة  ) ٤(
ــضاح وحاشــيته ص ) ٥( ــز ١٩١اإلي ــوع )٤٧٤\٣(, العزي ــسالك )٢٢٣\٧(, املجم ــة ال ــاج )٧٤٥\٢(,هداي ــي املحت , مغن
 . ٣١٢, كفاية املحتاج ص.بال خالف: , قال يف املجموع)٢٩٧\٢(
 ).٢٩٧\٢(,مغني املحتاج ٣١٢, كفاية املحتاج ص)٧٤٥\٢(, هداية السالك )٢٢٣\٧(املجموع  ) ٦(
, الـنجم )٧٤٠\٢(, هدايـة الـسالك )٤١٣\٢(, روضة الطالبني ١٩١, اإليضاح وحاشيته ص)٢٧٤\٤( هناية املطلب  )٧(

 ).٣٣٧\٣(, هناية املحتاج ٣٠٦, كفاية املحتاج ص)٥٨٥\٣(الوهاج 
ــة املطلــب )٢١٨\٣(اإلرشاف  ) ٨( ــان)٢٧٢\٤(, هناي ــسنة )١٤٦\٤(,البي ــنجم الوهــاج )١٨\٧(, رشح ال , )٥٨٤\٣(, ال
 ).٣٣٩\٣(ية املحتاج هنا

  
 ب//١٦٠
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 وال , فلـذلك يكـره باألظـافري, لكن برفق لئال ينتف شـعره,وجيوز للمحرم حك رأسه
ٍوإن حلق حالل أو حمرم شعر حمرم فقد أساء.)٢(يكره ببطون األنامل  ثم ينظر إن حلق ,ٌ

 أو ,ً فـإن كـان نـائام, وإن حلـق ال بـأمره,نبسط الكالم وس, فالفدية عىل املحلوق,بأمره
 ,)٤( وبه قال مالك ,)٣( أن الفدية عىل احلالق: أصحهام, فقوالن,ً أو مغمى عليه,ًمكرها
 .)٥( وأمحد
 :واملـاوردي وقـال ابـن أيب هريـرة ,)٦( ويرجـع هبـا عـىل احلـالق,عـىل املحلـوق: والثاين

ًالفديـة عــىل احلـالق ابتــداء قـوال واحــدا( ً  هـل يلــزم , وإنـام القــوالن إذا مـات أو أعــرس,ً
 ثم قالوا ,املحلوق إخراجها ويرجع هبا أوال? والذي صححه األكثرون الطريقة األوىل

 ,القـــوالن مبنيـــان عـــىل أن الـــشعر يف يـــد املحـــرم كالوديعـــة أو العاريـــة فيـــه قـــوالن
ها ملنفعـة نفـسه وقـد يريـد الوديعـة; ألن العاريـة يمـسك أنـه ك: أظهرمهـا,وجهان:وقيل

 . )٧(إلزالةااملحرم 
 واسـتدل , مل جتـب الفديـة,ٍواتفقوا عىل القولني بأنه لو سقط بآفـة مـن غـري صـنع آدمـي

 , وأجيــب بــأن العاريــة إذا أتلفهــا صــاحبها فــال ضــامن,بــذلك عــىل أنــه لــيس كالعاريــة
ً فإنه وإن كـان فعـال هللا ,لعبد فيه بخالف احللقواملسقوط هنا بفعل اهللا تعاىل ال كسب ل

                                                                                                                                            
 .٢٢١,إرشاد الساري ص)٧٥٦\٢(, املسالك يف املناسك )٧١\٤(,املبسوط )٧٩٩\٢(خمتلف الرواية  ) ١(
 ).٣٣٧\٣(, هناية املحتاج )٥٨٥\٣(,النجم الوهاج )٧٤٢\٢(هداية السالك  ) ٢(
, املجمـوع )١٤٦\٤(, البيان)١٢٥\٥(, البحر )٣٠٤ ,٣٠٣\١(,التتمة )٢٧٣\٤(, هناية املطلب )٢١٨\٣(اإلرشاف  ) ٣(
 ).٥٨٤\٣(, النجم الوهاج )٧٤٨\٢(, هداية السالك )٢٢٩\٧(
 ).٢١٨\٣(, اإلرشاف )٢٦٦\١(,جواهر اإلكليل )٢٣٥\٤(مواهب اجلليل  ) ٤(
 ).٧٤٩\٢(, هداية السالك ٣٣٥, منهج السالك ص)١٣٦\٣(, املبدع )٣٨٦\٥(املغني  ) ٥(
ــة املطلــب)٢١٨\٣(اإلرشاف  ) ٦( ــسالك )٢٢٩\٧(, املجمــوع )١٢٥\٥(,البحــر )٢٧٣\٤ (, هناي ــة ال , )٧٤٩\٢(, هداي

 ).٥٨٤\٣(النجم الوهاج 
 ). ٥٨٤\٣(, النجم الوهاج )٢٢٧\٧(, املجموع )١٢٥\٥(البحر  ) ٧(
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 .)١(ٌ ولكن للعبد فيه كسب,تعاىل عندنا
 وإن أمكـن ومل يفعـل فكـام , فال فدية, ومل يقدر عىل التطفية,ولو احرتق بتطاير الرشر

 وأطلـق ,ٌ وأطلق مجاعة من العـراقيني عـدم الفديـة, وسيأيت,لق رأسه وهو ساكتُلو ح
 واحتج من قال إهنا عىل املحلـوق بأنـه ترفـه , كالعارية: إذا قلنا,وجوهباالقايض حسني 

 ونقضه األصـحاب بمـن عنـده رشاب وديعـة فـأوجره إنـسان يف حلـق املـودع بغـري ,به
ًوال مغمـى عليـه وال ً وإن مل يكـن نـائام ,)٢(جر دون املودعو فإن الضامن عىل امل,اختياره
ً كام لو حلق بأمره; ألنه سـواء كـان وديعـة أم : أصحهام, ولكنه سكت فطريقان,ًمكرها ٌ

 . )٣(طرد القولني:  والثاين,ًعارية جيب الدفع عنه
ًوإن أمر حالل حالال    بحلق شعر حمرم وهو نـائم فالفديـة عـىل اآلمـر إن مل يعـرف //ٌ

 .)٤( الوجهني وإن عرف فعليه يف أصح,احلالق احلال
ًولو أكره إنسان حمرما عىل حلق شعر نفسه  .)٥( قاله الدارمي,ً فهو كام لو حلقه مكرها,ٌ

ٌ وهو جـواب عـىل , هكذا أطلقوه,ًولو أكره رجال عىل حلق املحرم فالفدية عىل اآلمر  
 .)٦(املذهب يف أهنا ال جتب عىل املحلوق

 رصح بـه ,عىل احلالق فهو خمري بني الصوم واإلطعـام واهلـديبالفدية  قلنا  إذا:عـفريـتال
ً وللمحلوق مطالبته بإخراجهـا يف أظهـر الـوجهني بنـاء عـىل ,وغريهالقايض أبو الطيب 

                                                 
ــة املطلــب )٢١٨\٣(اإلرشاف  ) ١( ــسالك )٢٢٩\٧(, املجمــوع )١٢٥\٥(,البحــر )٢٧٣\٤(, هناي ــة ال , )٧٤٩\٢(, هداي

 ).٥٨٤\٣(النجم الوهاج 
 ).٢٢٧\٧(,املجموع )٤١٣\٢(, روضة الطالبني ١٩٢اإليضاح وحاشيته ص ) ٢(
 ).٥٨٤\٣(, النجم الوهاج )٧٤٩\٢(, هداية السالك )٢٢٩\٧(, املجموع )١٢٧ ,١٢٦\٥(البحر  ) ٣(
 ).٢٢٩\٧(,املجموع )٤١٣\٢(, روضة الطالبني ١٩٣, اإليضاح وحاشيته ص)١٢٦\٥(البحر  ) ٤(
 ). ٢٢٩\٧(املجموع  ) ٥(
 .٣٠٨, كفاية املحتاج ص)٢٢٩\٧(املجموع  ) ٦(
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 .)١( قاله الرافعي, فيام يؤخذ منه ويتلف يف يده واملودع خصم,أنه كاملودع
 والقـول بأنـه ,ٌ فيام يؤخذ منه وجه ضـعيف)٢ (]خصم[ولك أن تقول القول بأن املودع 
 بأن حج املحلوق يتم بـإخراج :)٣(  واحتج له الفارقي,ٌخصم فيام يتلف يف يده ال نعرفه

 استــشكال املطالبــة بعــد أن نقالهــا عــن  وابــن الــصباغ واإلمــام,ٌ وهــذا حــسن,الفديــة
 .)٤(فه واجلمهور عىل خال, صحح عدمها واملتويل,األصحاب

 , وبغري إذنـه ال جيـوز يف األصـح,ولو أخرج املحلوق اهلدي أو الطعام بإذن احلالق جاز
 بغري إذنه; ألن هذه ,وفاء دين الغريكًولو أخرجها أجنبي بغري إذنه مل يصح قطعا وليس 

 .)٥(قربة
 وإن قلنـا الفديـة عـىل ,ولو مات احلالق أو أعرس فال يشء عىل املحلوق عىل هذا القـول

 وإن كــان باهلــدي أو , فــإن كــان بالــصوم مل جيــز, فــإن أراد احلــالق أن يفــدي,ملحلــوقا
 ال جيـوز; ألن الفديـة : أصـحهام, وإال فوجهـان, فإن كان بإذن املحلـوق جـاز,اإلطعام

وإن أرادا املحلـوق إخراجهـا . )٦(فيها معنى القربة فال بد من قصد من القـاه الوجـوب
:  وقـال املـاوردي ,)٧(وغريه أن له أن يفدي باهلـدي وباإلطعـام والـصيامأطلق البغوي 

                                                 
 .٣٠٩, كفاية املحتاج ص)٤٧٨\٣(العزيز  ) ١(
 .وخصم, والصواب حذف الواو: يف األصل ) ٢(
والزم ابـن الـصباغ وحفـظ ) املهذب(احلسني بن إبراهيم بن عيل الفارقي أخذ عن أيب إسحاق الشريازي وحفظ كتابه  ) ٣(

ً يكررمها ويقرأ كل ليلة ربع أحد الكتابني وكان إماما ورعا قائام يف احلق ذكيا لـه فتـاوى جمموعـة تـوىل وكان) الشامل(كتابه  ً ًً
 ). ١٢١\٢(, طبقات اإلسنوي )٢٨٠\٢(هـ, هتذيب األسامء واللغات ٥٢٨القضاء بواسط ت 

, كفايـة )٢٢٨\٧(ملجموع , ا١٩٣,اإليضاح وحاشيته ص)٤٧٨\٣(, العزيز)٣٠٥\١(,التتمة )٢٧٣\٤(هناية املطلب  ) ٤(
 .٣٠٩املحتاج ص

 ).٢٢٨\٧(, املجموع )٤١٣\٢(,روضة الطالبني )٤٧٨\٣(العزيز  ) ٥(
 ) .٢٢٩\٧(املجموع  ) ٦(
 ).٢٢٨\٧(املجموع  ) ٧(
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 إن كـان احلـالق(: وغـريه وقال الشيخ أبو حامـد ,)١( )ال جيوز له الصيام; ألنه يتحمل(
ًغائبا أو معرسا لزم املحلوق إخراجهـا  وإن كـان , ولـه هنـا اهلـدي واإلطعـام والـصيام,ً

ًحارضا مورسا كان للمحلوق اهلدي واإلطعام دون الصيام; ألنه ال يتحمل ً.  
 وقيمـة  , فإن فدى باهلدي أو اإلطعـام رجـع بأقـل األمـرين مـن الطعـام,إذا عرف ذلك

ًوجها أنـه إذا فـدى بأكثرمهـا ال يرجـع عـىل احلـالق  وحكى املاوردي , عىل احلالقالشاة 
  .)٢( واملذهب األول,ٍبيشء

: الثـاينعـىل و,  ال: أصـحهام,وإن فدى بالصوم حيث جوزناه فهل يرجع ? فيه وجهـان
 ,بثالثـة آصـع:  والثـاين, بثالثـة أمـداد مـن طعـام: أصـحها,بم يرجع? فيه ثالثـة أوجـه

وهل له أن يأخذ مـن احلـالق قبـل . )٣(بام يرجع به لو فدى باهلدي أو اإلطعام: والثالث
 بـل إذا , ليس له ذلـك: والرافعيوالبغوي عند املتويل , أصحهام,اإلخراج? فيه وجهان

 مـنهم , قطع به مجهـور األصـحاب, ثم خيرج,له أن يأخذ منه: والثاين. خرج رجع عليه
 ألنه : قالوا, هكذا قاله املصنف,ٌالعراقيني ومجاعة من غريهموسائر الشيخ أبو إسحاق 

 أخذها من // ثم الرجوع هبا عىل احلالق مع إمكان,ال معنى إللزام املحلوق بإخراجها
عــىل  إن الــضامن لــيس لــه أن يغــرم املــضمون قبــل األداء :قــد قــالوا:  قلــت,)٤(احلــالق

 وبـذلك ; وينبغي أن يكـون هنـا مثلـه, لكن له أن يطالبه بتخليصه إذا طولب,الصحيح
 بــني الــضامن ةلعــل الفــرق أن الــضامن ال يثبــت علقــ:  قلــت,يظهــر مــا قالــه الرافعــي

 , هو الذي تفرع عليـه القـول بعـدم التغريـب قبـل األداء,واملضمون عىل أحد الوجهني
 ثـم القـول بمطالبتـه احلـالق عـىل هـذا القـول حيتمـل أن يكـون مـع ,وهاهنا العلقة ثابتة

                                                 
 ).٢٢٨\٧(, املجموع )٤٩٤\١(احلاوي  ) ١(
 ).٢٢٨\٧(, املجموع )٤٩٤\١(احلاوي  ) ٢(
 ).٢٢٩\٧(, املجموع )٤١٣\٢(ضة الطالبني , رو)٤٧٨\٣(, العزيز )٣١٣\١(التتمة  ) ٣(
 ).٢٢٨\٧(, املجموع )٤١٣\٢(, روضة الطالبني )٤٧٨\٣(, العزيز )٣١٦\١(التتمة  ) ٤(
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 وإن مل يكـن لـه يف , كـام يغـرم الـضامن املـضمون قبـل األداء,القول بأنه اليشء يف ذمته
ًن الفدية ترتبت يف ذمة احلالق واملحلوق مجيعا فهذا رجـوع إىل  إ:وأما إن قلنا. ذمته دين

الق هــل يفــدي وجهــني يف أن احلـ وحكــى املـاوردي , املــاوردي طريقـة ابــن أيب هريـرة 
 بـدليل مـا إذا ,ًهنا جتـب عليـه قطعـا; ألن الوجـوب غـري مـستقر عليـهإبالصوم مع قول 

 .)١(الرتدد يف صوم احلالق عىل هذا القول فهذا مأخذ ?غاب أو أعرس لزم املحلوق
 وإما بطريـق الرجـوع ,ًقد علمت أنه ال خالف يف الوجوب عىل احلالق إما إبتداء:رعــف

ــه ــ,علي ــال اإلم ــشعر يف حــق احلــالل كــصيد  احلــرم (: ام  ق ــه أن ال ــرب مــسلك في ٍوأق
 .)٣(ىل احلالق صدقة وع,عىل املحلوق فدية كاملة:  وقال أبو حنيفة ,)٢()وشجره

 يف  واستدل له الرافعي, تقدم أنه إذا حلق بأمره فالفدية عىل املحلوق دون احلالق:رعــف
 وقـد يقـال ,)٤( حنـث, بأنه لو حلف أال حيلق رأسه فأمره غريه فحلق)الرشح الصغري(

 بأن الشعر يف يد : وأجاب القايض أبو الطيب , مبارش فكيف قدم اآلمر عليهبأن احلالق
 , يف يده لزمـه ضـامهنا دون املبـارشة بـاإلتالفٍ ومن أمر بإتالف وديعة,املحرم كالوديعة

 إن :وقــد قــالوا:  قلــت,)٥( فإنــه ال يــد لــه عــىل املقتــول,بالقتــلبخــالف مــن أمــر غــريه 
ًالغاصب لو أمر إنـسانا بـإتالف املغـصوب بالقتـل واإلحـراق ونحومهـا ففعلـه جـاهال  ً

عـىل :  وقيـل,بالغصب كان قرار الضامن عىل املتلـف عـىل أصـح الطـريقني; ألنـه حـرام
 . )٦(القولني يف أكل الطعام

                                                 
 ).٤٩٤\١(احلاوي  ) ١(
 ).٢٣٠\٧(,املجموع )٢٧٣\٤(هناية املطلب  ) ٢(
, ونقل اإلمجاع أنـه جيـب عـىل )٧٥٦\٢(, ومل يذكر الفدية عىل املحلوق, املسالك يف املناسك )٧٩٩\٢(خمتلف الرواية  ) ٣(

 .١٢١املحلوق دم, إرشاد الساري ص
 ).٤٧٧\٣(العبارة يف العزيز  ) ٤(
 ).٢٢٧\٧(املجموع  ) ٥(
 ).٧٦\٩(البحر  ) ٦(
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ً وأمــر قــصابا فــذبحها جــاهال باحلــالًولــو غــصب  شــاة   فقــرار ضــامن النقــصان عــىل ,ً
  .)١( انتفع به لنفسه, ويف أكل الطعام,ًالغاصب قطعا; ألنه ذبح للغاصب

ن فرض يف إتالف حرام فالضامن إ :يف الوديعةإذا عرف هذا فام قاله القايض أبو الطيب 
إن  وصح ما قالـه القـايض ,  كان كمسألة  الشاة, وإن فرض يف إتالف مباح,عىل املتلف

 فـإن ,ً ويصح تنظري احللق به إذا كان احلالق جاهال بإحرام املحلوق,ًكان املأمور جاهال
 ويكـون قـرار , ثـم التنظـري يقتـيض أن يطالـب احلـالق,علم اإلحرام والتحـريم مل يتجـه
ً إسقاط املطالبة عن احلالق رأسا فيقف واملذكور هنا,  الضامن عىل املحلوق كام يف  الشاة

 ولكن هناك عذر يسوغ احللـق كـام يف قـصة كعـب بـن , وإن علم احلالق احلال,اجلواب
 اســتدل )البيــان ( وصــاحب , وختــتص الفديــة بــاملحلوق,عجــرة فــال يشء عــىل احلــالق

 وهــو ظــاهر ٌعنــد ,)٢( إذا أذنعــىل اختــصاصها بــاملحلوق كعــب بــن عجــرة //بقــصة
 . ٍأما عند عدم العذر فال; ألن اإلذن حينئذ حرام ال أثر له,العذر

وقــد تلخــص أنــه متــى حلــق بــأمره حيــث جيــوز األمــر اختــصت الفديــة بــاملحلوق بــال 
 . وقرار الضامن عىل املحلوق, وحيث ال جتوز ينبغي أن يطالبا,إشكال

 وهـذا , نـص عليـه,ً وقتل قملة تصدق ولـو بلقمـه فإن فىل,ويكره أن يفيل رأسه وحليته
 ولـو ,ً وكذا لو وضع يف رأسه زئبقا فقتـل القمـل بـه,واجب:  وقيل,التصدق مستحب

 وال نـستحبه بخـالف قمـل ,ظهر القمل ببدنه أو ثيابه مل يكره إزالتـه وال فديـة إلزاحتـه
 .)٣( وهو بيض القمل,بان حكم القملئ وحكم الص,الرأس

 
                                                 

 ).٧٦\٩(البحر  ) ١(
 ).٢٠٠\٤(البيان  ) ٢(
, هنايـة املحتـاج )٧٤٩\٢(ك , هدايـة الـسال)٢٣١\٧(, املجموع )٤٩٤\٣(, العزيز )٣٤٧\١(, التتمة )٥٣٨\٣(األم  ) ٣(
)٣٤٣\٣.( 
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 ).فدية يف ثالث شعرات أو ثالثة أظفاروتكمل ال:(قال
 ,)٣()يف نـصفه(:  وقال أبو يوسـف ,)٢()يف ربع الرأس(:  وقال أبو حنيفة ,)١(ألهنا مجع

 ويـرد عـىل ,)٥( وكلهـا تقـديرات ال دليـل عليهـا,)٤()فيام يزول به األذى(: وقال مالك 
 .)٦( لكن ال قائل به,دليلنا أن شعر الرأس مضاف يقتيض العموم

وحمل تكميل الفدية ثالث شعرات أو ثالثة أظفار بال خالف عنـدنا إذا حـصلت دفعـة 
 . )٧(ٍ وكانت مع ذلك من حمل واحد,واحدة أو متواليات

 : أصـحهام, فطريقـان, أو ثالثـة أزمنـة متفرقـةةفلو حلق ثالث شـعرات يف ثالثـة أمكنـ
 وفيهـا األقـوال األربعـة ,ٍ تفرد كل شعرة بحكمهـا,وغريهوهي طريقة الشيخ أيب حامد 

تـرص خم( يف )األم(ً وقـد رأيتـه منـصوصا يف , فيجب هنا عىل األصح ثالثة أمـداد,اآلتية
ٌ ويف قول دم كامل, يف قول ثالثة دراهم)احلج األوسط  .)٨(ءٍ ويف قول ثالثة دما,ٍ

ًأنه عـىل القـولني فـيمن كـرر لبـسا أو تطيبـاطريقة القايض أيب الطيب : والثاين  وسـيأيت ,ً
  .ذكرمها

 فالواجب فيهـا دم كـام لـو أخـذها دفعـة ,ًفإن مل نعدد الفدية مل نجعل لتفريق الزمان أثرا
 ومل يقل أحد بأنه ال جيـب فيهـا إال مـا وجـب يف الـشعرة , هكذا رصح به وغريه,واحدة

                                                 
ــة )٢١٤\٣(اإلرشاف  ) ١( ــان )٢٩٤\١(,التتم ــز )١٤٥\٤(, البي ــوع )٤٧٤\٣(, العزي ــاج )٢٣٧\٧(,املجم ــنجم الوه , ال
)٥٨٥\٣.( 
 ).٧٥٢\٢(, املسالك يف املناسك )٤٢١\٢(, حتفة الفقهاء)٧٣\٤(, املبسوط )٧٨٤\٢(خمتلف الرواية  ) ٢(
 ).٢٣٩\٧(, املجموع )٧٥١\٢(, املسالك يف املناسك )٤٢١\٢( ,حتفة الفقهاء١٥٥اجلامع الصغري ص )٣(
 ).٥٨٥\٣(,النجم الوهاج )٢١٥\٣(,اإلرشاف )٢٦٨\١(بداية املجتهد  ) ٤(
 ).٥٨٥\٣(النجم الوهاج  ) ٥(
 ).٥٨٥\٣(النجم الوهاج  ) ٦(
 ).٥٨٥\٣(النجم الوهاج  ) ٧(
 ).٥٨٥\٣(, النجم الوهاج )٢٤٢\٧(,املجموع )١٢٢\٥(, البحر )٥٣٠\٣(األم  ) ٨(
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 هـذا  من القول بذلك مع قول التـداخلا أخذ,الواحدة من املد أو الدرهم أو ثلث الدم
أن جيعــل املجــالس كــاملجلس : ام نعلــم; ألن قــول التــداخل معنــاهمل يــرص إليــه أحــد فــي

ً ال أثر له يف الشعرتني أيضا عـىل األقـوال الثالثـة الواحد , وقياس هذا أن قول التداخل
 نعم له أثر يف الشعرتني والثالث عىل القـول الرابـع املتكمـل للـدم يف الـشعرة ,املذكورة
و تعدد الفدية لكل لـبس فهاهنـا لكـل شـعرة  وه, باجلديد الصحيح: وإن قلنا,الواحدة

 . حكمها وتعود األقوال األربعة
ً وإن كـان متفرقـا ,ٌ ولو طال ففدية واحدة,ٍ فإن كان يف وقت واحد,ولو حلق رأسه كله
 .ٍكل مرة بدم در فيف, التعدد: أصحهام, فالطريقان, ثالث شعراتةوحلق يف كل مر

 وهو التداخل لزمه دم ويصري كأنه فعـل اجلميـع ,يم بالقد:عىل القولني إن قلنا:  والثاين
ولـو أخـذ . ٍ فلكـل مـرة دم, وهو اجلديد الصحيح, وإن قلنا ال تداخل,ًيف جملس متواليا

 وبـه قطـع : أصـحهام,ثالث شعرات يف وقت واحد من ثالثة مواضع من بدنه فطريقان
أو صـوم ثالثـة أيـام أو  فيلزمـه دم  شـاة // أنه كام لو أخذها من موضـع واحـد,املعظم

كـام لـو أزاهلـا يف ثالثـة أوقـات :  والثاين,هذا:  أحدمها,فيه وجهان: والثاين. ثالثة آصع
ــسابق ــق حكــاه الفــوراين ,فيكــون عــىل اخلــالف ال ــه اإلمــام , وهــذا الطري  وحكــاه عن

  .)١( واتفقوا عىل تضعيف الوجه الثاين,)البيان ( و)العدة(وصاحب 
  .)٢(كأخذ الشعرات يف جمالس وأخذ األظفار يف جمالس

ٌ وبـه قـال اجلمهـور فديـة , الـصحيح,ىل االتصال فوجهانولو حلق شعر رأسه وبدنه ع
 .)١(هو غلطو :األصحاب قال ,فديتان) ٣(  وبه قال األنامطي :  والثاين,واحدة

                                                 
 ).٢٤٣\٧(, املجموع )٤٨٩\٣(, العزيز )٢١٦\٤(, البيان )٢٧٠\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).٢٤٣\٧(, املجموع )٢١٧\٤(, البيان )٢٧٠\٤(هناية املطلب  ) ٢(
وأول مـن محـل علـم عثامن بن سعيد بن بشار, أبو القاسم األنامطي, صاحب املـزين والربيـع, كـان للنـاس فيـه منفعـة, ) ٣(

 ).٣٠١\٢(طبقات السبكي . هـ٢٨٨ت. املزين إىل بغداد, واشتهرت به كتب الشافعي ببغداد
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 ). ويف الشعرتني مدين,واألظهر أن يف الشعرة مد طعام: (قال
 , والقـايض أبـو الطيـب , ومنهم املـاوردي , وصححه اجلمهور,نص عليه يف أكثر كتبه

  والرافعـي ,)٤( )االنتـصار( وصـاحب , والبغـوي,)٣( )٢( والعبـدري,قايض حسنيوال
; وألن اهللا تعاىل عدل يف جزاء الصيد من احليـوان إىل )٦(فٍآلثار عن السل .)٥(وآخرون
 والشعرة الواحدة هـي النهايـة , وأقل ما جتب يف الرشع للفقري يف الكفارات مد,الطعام
 يف ب صاع; ألن الرشع قابل  الـشاة أنه كان ينبغي عىل هذا أن جي وأورد املتويل ,يف القلة

 . )٧(فدية احللق بثالثة آصع 
 ثالثـة دراهـم ففـي ٍجيب يف شعرة درهم ويف شعرتني درمهان; ألن قيمة  الـشاة :والثاين

 .)٩(وهذه دعوى ال أصل هلا:  قال األصحاب,)٨(الشعرة ثلث قيمتها
 عـن الـشافعي )١٠(   رواه احلميدي , ويف شعرتني ثلثاه,ٍب يف شعرة ثلث دمجي:والثالث

                                                                                                                                            
 ). ٥٨٥\٣(,النجم الوهاج )٢٤٣\٧(املجموع  ) ١(
, وبرع يف الفقه وصـار مـن األئمـة, )الكفاية(أبو احلسن, عيل بن سعيد بن عبد الرمحن العبدري, من بني عبدالدار, له  ) ٢(

 ).٧٩\٢(طبقات اإلسنوي . هـ٤٩٣ت . مجيل املنظر, ثقة مجيل األثروكان 
 ).٥٨٥\٣(, النجم الوهاج )٢٣٨\٧(, املجموع )٤٤٣\٢(,روضة الطالبني )٤٨٩\٣(, العزيز )٢١١\٤(البيان ) ٣(
 ).٢٥٦\٤(هناية املطلب  ) ٤(
, )٤٧٥\٣(,العزيـز )١٢٠\٥(البحـر ,)٢٩٥\١(, التتمة )٤٨٤\١(, احلاوي )٢٧٠\٤(, هناية املطلب )٥٣٠\٣(األم  ) ٥(

 ).٣٣٨\٣(, هناية املحتاج ٣١٥, كفاية املحتاج ص)٥٨٦\٣(, النجم الوهاج )٢٣٨\٧(املجموع 
قـال إمـام . , عـن عطـاء واحلـسن,)٢٧\٤) (٢٨٦٢(معرفة السنن واآلثار,كتاب احلـج, بـاب مـا جيـب بحلـق الـشعر  ) ٦(

 ). يقول ذلك إال عن تثبت, وهو أجل علامء التابعنيأن عطاء ال): ( ٢٧٠\٤(احلرمني يف هناية املطلب 
 ).٢٣٨\٧(, املجموع )٤٧٥\٣(, العزيز )٢٩٦, ٢٩٥\١(,التتمة )٤٨٤\١(احلاوي  ) ٧(
 ).٣٣٨\٣(, هناية املحتاج ٣١٥, كفاية املحتاج ص)٥٨٦\٣(, النجم الوهاج )١٢١\٥(, البحر )٢٩٦\١(التتمة  ) ٨(
 ). ٢٣٨\٧(, املجموع )٤٧٥\٣(,العزيز )٢٩٦\١(, التتمة )٤٨٤\١(احلاوي  ) ٩(
أبو بكر عبد اهللا بن الزبري احلميدي أحد أئمة احلديث روى عن الشافعي وغريه, وروى عنـه البخـاري وغـريه, وهـو  ) ١٠(

تـاريخ اإلسـالم . هــ٢٩١ثقة, رحل مع الشافعي إىل مرصثم عاد إىل مكة بعد وفاة الـشافعي, وبقـي هبـا إىل أن تـويف هبـا ت 
 . هـ٢٩١وفيات

  
مقدار الفدية يف 

الشعرة أو الشعرتني 
 أو نصف الشعرة
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وعـىل (:  قـال,)إنـه أقـرب إىل القيـاس(:  وقال املتويل ,)٢(فصححه وشذ اجلرجاين ,)١(
 ,)ً وبني أن يصوم يومـا, وبني أن يتصدق بصاع,  شاةمقتضاه ينبغي أن يتخري بني ثلث  

 لكن هذا القـول فيـه إشـكال مـن جهـة املـذهب; ألنـه نـص فـيام لـو جـرح  ظبيـة (: قال
فالقيـاس (:  قـال,)شـاة وما أوجب عـرش ,  فنقص عرش قيمتها أن عليه عرش ثمن  شاة

ٌب يف الـشعرة الواحـدة دم جيـ: والرابـع . هذا كالم املتويل ,)٣()يلزمه صاع أو صوم يوم
وهـذا القـول وإن (:  قـال اإلمـام ,)التقريـب(عن حكايـة صـاحب  حكاه اإلمام ,كامل

 .)٤( )يهه فلست أعده من املذهبكان ينقدح توج
ــشعرة ــر كال ــق األصــحاب عــىل أن الظف ــشعرتني,واتف ــرين كال ــوال , والظف ــه األق  ففي

 .)٥( ويف الظفرين مدان, واألصح يف الظفر مد,األربعة
 ,ًفكام لو حلق شـعرة ففيهـا األقـوال األربعـةأو جسده ٍولو قطع نصف شعرة من رأسه 

:  وقـال املـاوردي ,عندهم بني احللق والتقـصري وال فرق ,هكذا قال مجهور األصحاب
 جيـب بقـسط مـا أخـذه مـن :وهـو األصـح عنـده:  والثـاين, هـذا: أحدمها)فيه وجهان(

 .)٦() فيكون نصف مد عىل أصح األقوال األربعة يف الصورة املفروضةة,الشعر
مجيـع أعـاله فهـو كقطـع بعـض شـعره  ولكن اسـتوعب ,ولو قلم من ظفره دون املعتاد

                                                 
ــب  ) ١( ــة املطل ــاوي )٢٧٠\٤(هناي ــة )٤٨٣\١(, احل ــز )٢٩٧\١(, التتم ــوع )٤٧٥\٣(, العزي , الــنجم )٢٣٨\٧(, املجم

 .٣١٥, كفاية املحتاج ص)٥٨٦\٣(الوهاج 
 ., وذكر أنه صححه يف كتابه التحرير)٢٣٨\٧(, املجموع )٤٧٥\٣(, العزيز )١٢٢, ١٢١\٥(البحر  ) ٢(
 ).١٢٢\٥(, البحر)٤٧٥\٣(زيز , الع)٢٩٧\١(التتمة  ) ٣(
,الـــنجم الوهـــاج )٢٣٨\٧(, املجمـــوع )٤١٢\٢(, روضـــة الطـــالبني )٤٧٥\٣(, العزيـــز )٢٧٠\٤(هنايـــة املطلـــب  ) ٤(
)٥٨٦\٣ .( 
ـــة املطلـــب  ) ٥( ـــز )١٢٣\٥(, البحـــر)٢٩٨\١(,التتمـــة )٤٨٩\١(,احلـــاوي )٢٧٠\٤(هناي , املجمـــوع )٤٧٦\٣(,العزي
 ).٥٨٩\٣(, النجم الوهاج )٢٣٨\٧(
 .٣١٧, كفاية املحتاج ص)٢٣٨\٧(, املجموع )١٢٠\٥(, البحر )٤٨٧\١(احلاوي  ) ٦(
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 ,)وفيـه وجـه املـاوردي (:  قال املصنف,ٍفيجب فيه ما جيب يف شعرة كاملة عىل املذهب
ً ال نقال فإين مل أره يف كالمـه //عىل كالمه ً وكأن املصنف قاله خترجيا,وهو قياسه: قلت

 . )١(إال يف الشعر
 فـإن قلنـا يف الظفـر الواحـد ثلـث ,جوانب الظفر ومل يأت عىل رأسهولو أخذ من بعض 

 وينبغـي أن يـأيت ,صنف واملـوالرافعي هكذا ذكره املتويل ,دم أودرهم وجب هنا بقسطه
 وإن قلنا مـد وجـب هنـا مـد ومل ,ِيف بعض الشعرة الواحدة مثله أوال يقال بالتقسيط هنا

:  قـال,عـن األصـحاب ونقلـه املتـويل ,)٢(وغـريه والرافعـي هكذا ذكـره املتـويل ,يبعض
ــالوا( ــه :وق ــضه; ألن ــد يف بع ــا امل ــام أوجبن ــبعضال  إن ــة عــىل ,يت ــة يف احلــج مبني ٌ والفدي

 وقياسـه أن ,تنصيف املد يف نصف الـشعرةوقد تقدم عن املاوردي :  قلت,)٣()التغليب
 . )٤(يقول بالتبعيض هاهنا

 هــل تتــداخل الفديــة? قــال , إذا فعــل حمظــورين فــأكثر, ولــه تعلــق بــام ســبق:ٌفــرع مهــم
ًأن يكـون أحـدمها اسـتهالكا :  أحـدها,إذا فعل حمظورين فله ثالثة أحـوال: األصحاب

 فـإن مل ,ًخر استمتاعا كالطيب واللباس ومقـدمات اجلـامع واآل,كاحللق والقلم والصيد
 وإن استند كمن أصـاب ,ند إىل سبب واحد كاحللق ولبس القميص تعددت الفديةتيس

 , ففـي تعـدد الفديـة,ٌرأسه شجة واحتاج إىل حلق جوانبها وسـرتها بـضامد وفيـه طيـب
 فديــة حــد ومــراده أال تت,إىل األكثــرين اإلمــام ه ونــسب,التعــدد:  الــصحيح,وجهــان

 فـإن كانـا مـستقلني فـسيأيت تعـدد الفديـة , أمـا الـسرت والطيـب,االستهالك باالستمتاع
 ولـذلك قـال , تعدد الفدية)التهذيب(ً وإن كان أحدمها تابعا فسيأيت عن صاحب ,فيهام

                                                 
 .٣١٧, كفاية املحتاج ص)٢٣٨\٧(, املجموع )٤١٢\٢(,روضة الطالبني )٤٧٦\٣(, العزيز )٢٩٨\١(التتمة  ) ١(
 ). ١٩٦\٤(,البيان )٢٩٨\١(التتمة  ) ٢(
 ).٢٩٩\١(التتمة  ) ٣(
 ).٢٣٨\٧(املجموع  ) ٤(
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 وسـيأيت أن األصـح يف لـبس الثـوب ,)إنـه جيـب ثـالث فـديات(:  )التهذيب(هاهنا يف 
 ويـدخل فيـه , وفدية للباس,ٌ فدية للحلق: فال جيب هنا إال فديتان,ٌاملطيب فدية واحدة
:  والثـاينة,فديـ:  أحـدها, وقد ظهر لك يف هذه املسألة ثالثة أوجه,ًالطيب إذا كان تابعا

ً من اللباس والطيب مستقال مع احللق  فإن كان, وهو األصح,فديتان:  والثالث,ثالث
 .)١(فثالث عىل األصح

 : وهو ثالثة أرضب,ًأن يكون استهالكا: احلال الثاين
ٌ وهـو الـصيود فتتعـدد الفديـة قطعـا سـواء فـدى عـن ,أن يكون مما يقابل بمثلـه: أحدها ً

 .)٢(ٌ وسواء احتد الزمان واملكان أم اختلف,األول أم ال
 حدمها مما يقابـل بمثلـه دون اآلخـر كالـصيد واحللـق فيتعـددأن يكون أ: الرضب الثاين

 . )٣(ًقطعا
 فـإن احتـد النـوع بـأن حلـق فقـط فقـد سـبق ,أن ال يقابـل واحـد مـنهام: الرضب الثالث

ٌ وإن اختلف نوعهام كحلق وقلم تعددت الفدية سواء فرق أو واىل يف مكان أو ,تفصيله ٍ ٍ
 إال إذا لـبس , يف هذا املكـان)املهذب(رشح  وقد وقع يف ,ٍمكانني بفعل واحد أم بفعلني

ًثوبا مطيبا ففيه وجهان  .)٤(فديتان:  والثاين,ٌوالصحيح املنصوص فدية واحدة: ً
ــه  ــه; ألن ــتثناء يف غــري حمل ــذا االس ــتثناوه ــن االســتهالكنيءاس ــا , لالســتمتاعني م  وأم

ً يف هذا املكان كام لو لـبس ثوبـا مطيبـا  ووقع يف الرافعي, الذي ذكره فصحيح//احلكم ً
 : وعليـه فيـه سـؤاالن أحـدمها,)٥(ٌ وفيه وجه أنه ال جيب إال فديـة واحـدة,يلزمه فديتان

                                                 
, الـنجم )٢٤٣\٧(, املجمـوع )٤٤٣\٢(,روضة الطالبني )٤٨٩\٣(,العزيز )٢١٣\٤(, البيان )٢٥٩\٤(اية املطلب هن ) ١(

 ).٥٨٧\٣(الوهاج 
 ).٥٨٦\٣(بال خالف, النجم الوهاج : ,وقال)٢٤٣\٧(, املجموع )٤٩٠\٣(العزيز  ) ٢(
 .بال خالف: , وقال)٢٤٣\٧(, املجموع )٤٨٩\٣(العزيز  ) ٣(
 ).٢٤٣\٧(, املجموع )٤٨٩\٣(, العزيز )١٠٦\٥(البحر  ) ٤(
 ).٤٨٩\٣(العزيز  ) ٥(
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ــشبيه االســتهالكني باالســتمتاعني ــاين,ت ــديتني:  والث  وصــاحب ,ترجيحــه لوجــوب ف
إن األصـح :  وقـال,ام إذا فعـل جنـسني مـن املحظـورات ذكر هذه املسألة في)التهذيب(

 يف وضـع املـسألة إذا مل يقيـد )التهـذيب( وال سـؤال عـىل صـاحب ,فيها وجوب فديتني
 لـه يف  ومتابعـة الرافعـي, فأما حكمه بـأن إجيـاب فـديتني أصـح,اجلنسني باالستهالكني

 منهم , وبه قطع اجلمهور: أصحهام, بل املذكور يف املسألة طريقان, فليس كام قاال,ذلك
حكـاه :  والثـاين,ية واحدة; ألن الطيب تـابعد, ف نص عليه الشافعي)املهذب(صاحب 
ٌنه إذا تطيـب ولـبس وجبـت فديـة إ : أيب هريرة  ابنأنا إذا قلنا بقول( ):البيان (صاحب 
 فديـة; : أصـحهام, فوجهـان,هنام جنـسانإ وإن قلنا باملذهب , لزمه فدية واحدة,واحدة

 ,)١()ًفديتان وقد عرف هبذا أن القول بوجوب فد يتني ضـعيف جـدا:  والثاين,ألنه تابع
 .واهللا أعلم

 فإن ا حتد النوع بأن تطيب بأنواع من الطيب كمـسك ,ًأن يكونا استمتاعا: ال الثالثاحل
ٍ وكافورا أو بنوع واحد مـراتوزعفران ٍ أو لـبس أنواعـا مـن الثيـاب كعاممـة وقمـيص ,ً ً

ً أو نوعا واحـدا مـرات,ورساويل وخف ة أ ثـم أخـرى أو كـرر قبلـة امـرً أو قبـل امـرأة,ً
ٌ سـواء طـال زمانـه ,ً فإن فعل ذلك متواليا من غري ختلل تكفري كفاه فدية واحدة,واحدة

 يف معاجلة لبس القميص والرساويل ولف العاممة واستعامل الطبيب 

                                                 
 ).٢٤١\٧(املجموع  ) ١(
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 ولـو احتـد ,ًوحماولة املرأة يف القبلة أو قرص; ألنـه إذا كـان متواليـا كـان كالفعـل الواحـد
 فهل جيب بام يقع ,ًن يف اللبس والزمان ولكنه خلل يف أثناء اللبس املتواصل تكفريااملكا

اختلف األصـحاب فيـه مـن جهـة أن ختلـل املوجـب (: بعد الكفارة كفارة? قال اإلمام 
ًمؤثر يف التعـدد اعتبـارا باحلـد  وجـزم املـصنف يف رشح املهـذب , هكـذا قالـه اإلمـام ,)ٌ
ذه املـسألة  هلـ ومل يتعـرض الرافعـي, ومل يذكر هـذا اخلـالف,ًبوجوب الفدية للثاين أيضا

 وإن فعـل ذلـك يف ,ً وممـن جـزم بوجـوب الفديـة أيـضا للثـاين القـايض حـسني ,ًرصحيا
 فـإن فعـل الثـاين بعـد ;ٍ أويف جملس وختلل زمان طويـل مـن غـري تـوايل األفعـال,جمالس

 إال إذا نوى التكفري عن املـايض ,أخرى بال خالفٌالتكفري عن األول لزمه للثاين كفارة 
 وإن فعل الثاين قبل التكفري عن األول فـإن كـان الـسبب ,ًواملستقبل فسنذكر فيه خالفا

ٍواحدا بأن لبس يف املرتني أو املرات للربد أو للحر أو لنوبـات احلمـى أو تطيـب ملـرض  ً
 : والقـديمة,ٍ مـرة فديـِ ال يتـداخل فيجـب لكـل:ألصـح اجلديـدا :ٍواحد مرات فقوالن

 //ٍ وإن تكرر الفعل بسببني أو أسـباب, ولو كان مائة مرة,يتداخل فيجب فدية واحدة
ًخمتلفة بأن لبس بكرة للـربد وعـشية للحـر ونحـو ذلـك فقيـل فـديتان قطعـا ً  واملـذهب ,ً

 .)١(جريان القولني
 : األصـح,جـه فإن احتد املكان والزمـان فثالثـة أو, وإن اختلف النوع بأن لبس وتطيب

إن :  والثالـث, وهو قول ابـن أيب هريـرة ,فدية واحدة:  والثاين, وهو املنصوص,التعدد
 والوجهـان ضـعيفان ,ُ وهو قول االصطخري , وإال ففديتان,ٌاحتد سببهام ففدية واحدة
ً أما لو كان تابعا كـام لـو لـبس مطيبـا ;ً هذا إذا كان كله مستقال,منقوضان باحللق والقلم ً

ٌ رأسه بطيب ثخني ساتر فالصحيح املنصوص فدية واحدةأو طىل ٌ   كام)٢(ٍ

                                                 
 ).٤٩١, ٤٩٠\٣(العزيز  ) ١(
 ).٢٤١\٧(, املجموع )١٠٦\٥(البحر  ) ٢(
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ًا وأخرج الفدية ونوى هبا التكفري ٌ وحيث قلنا يكفيه فدية واحدة فارتكب حمظور, سبق
ٌ ففيه خالف مبني عىل جواز تقديم التكفـري عـىل احلنـث ,عام فعله وعام يفعله من جنسه ٌ

 .)١(, إن معناه فال أثر هلذه النيةاملحظور
ــووي  ــال الن ــع عــن األول فقــط(: ق ــان,فيق ــاه فوجه ــة :  أحــدمها, وإن جوزن أن الفدي

ز للـصائم كـام ال جيـو(:  قال الرافعـي,)٢( )ًال جيزيه عن الثاين مطلقا:  والثاين,كالكفارة
 .)٤( )ألنه مل يوجد سبب الثاين واليشء منه(:  وقال النووي ,)٣ ()أن يكفر قبل اإلفطار

رة بني الفعلني ال اختصاص له بام إذا كانا حمظورين بـل يفـرض واعلم أن توسيط الكفا
 وأول مــا يــذكره أن جريــان القــولني يف احتــاد الفديــة , وبــني املبــاحني,بــني املحظــورين

 :وعن بعض األصحاب, وتعددها ال فرق فيه بني املعذور وغريه عىل ما ارتضاه اإلمام 
 وممـا ,)٥(ترتيب املعذور عىل غري املعذور وجعل املعذور أوىل باحتـاد الكفـارة مـن غـريه

ّيقدمه أيضا أن تقديم فدية احللق والطيب واللباس إذا وجـد سـبب جيـو ز هـذه األمـور ً
 , يف كتـاب األيـامن ذكرمهـا الرافعـي,ًبأن كان يف رأسه أذى ففي جواز التقـديم وجهـان

أحـب (:  قـال,ً رأيتـه فيـه رصحيـا)اإلمالء( وهو املنصوص يف ,)٦(والظاهر منهام اجلواز
 ولو ,للمحرم إذا احتاج إىل أن يفعل اليشء الذي فيه عليه الفدية أال يفتدي حتى يفعله

 .انتهى.)٧() ثم فعله مل يكن عليه فيه فدية, يفعل عىل نية أنأ فافتدىابتد
ٌ وجــه )النهايــة( ويف ,وال جيــوز تقــديم كفــارة اجلــامع يف احلــج عليــه وال احللــق والقلــم

                                                 
 ).٢٤٢\٧(املحظورات, وما أثبته من املجموع : يف األصل ) ١(
 ).٢٤١\٧(املجموع  ) ٢(
 ).٤٩٠\٣(العزيز  ) ٣(
 ).٢٤١\٧ (املجموع ) ٤(
 ).٢٤٤\٧(, املجموع )٤٩١\٣(, العزيز )٢٩٣\١(التتمة  ) ٥(
 ).٢٦٠\١٢(العزيز ) ٦(
 .مل أقف عىل هذا النص ) ٧(
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 . وقياسه أن يطرد يف احللق والقلم وسائر املحرمات,)١(ٌغريب يف تقديم كفارة اجلامع
نوى هبا التكفري عن املايض و  إذا وسط الفدية بني فعلني:إذا عرف ذلك فينبغي أن يقال

ٌ وجيب عليـه للمـستقبل فديـة , القائل بالتعدد ال مساغ لذلك)اجلديد( فعىل ,واملستقبل
 , إفـراد نيتهـا عـدم وقد يتوقـف يف وقـوع الفديـة األوىل عـن الفعـل األول مـع,مستقلة

سـطت حتـاد فـإن تو القائل باال)القديم( وأما عىل ,ولكن الذي يظهر الوقوع كام ذكروه
 جاز; ألن مأخذ ذلك )النهاية( فإن فرعنا عىل الوجه الغريب املحكي يف ,بني حمظورين

 فتوسـطها //)٢( ]يـهعل[ وذلـك مـسوغ لتقـديمها ,ًالوجه إنام هو جعـل اإلحـرام سـببا
 وإن فرعنا عىل املشهور يف منع التقديم فتوسطها بني الفعلني مع التفريع عىل احتاد ,أوىل

 ألن الفعل األول بعـض مـا خيـرج عنـه ;الكفارة بني اليمني واحلنثفديتها يشبه توسط 
 أجـزأت , أو األول حمظور والثاين مباح,إن توسطت بني مباحني: ٍ وحينئذ نقول,الفدية

 وإن توسـطت بـني حمظـورين أو األول مبـاح , كتقديم الكفارة عىل احلنـث,ًعنهام جزما
 فهذا حترير هذه ,رة عىل احلنث املحظوروالثاين حمظور كان فيها اخلالف يف تقديم الكفا

ٌ وبه يظهر أن مأخذ القول بقطعه عن الكفارة أن كـال مـن الفعلـني موجـب تـام ,املسألة ً
ٌ وإن تقدم موجب مثلـه فلـيس كـاليمني ,ٌللفدية فالواجب بالثاين مل يتقدم يشء من سببه

 جلامع إذاا أما ,عهذا كله يف غري اجلام,  لكنا نقول إن هذا الفرق غري قادح,مع احلنث

                                                 
 ).٢٦٠\١٢(العزيز  ) ١(
 .عيل, والصواب املثبت: يف األصل ) ٢(
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 . تكرر فسيأيت حكمه
ٍكمحـرم واتفق أصحابنا عىل أن الكفارة ال تتعدد لتعدد جهـة التحـريم إذا احتـد الفعـل 

ًقتل صيدا حرميا وأكله  وإنـام , واألكـل, واإلحـرام, وهـي  احلـرم , فهذه ثالثة أسباب,ً
ً ولو بارش امرأته مبارشة توجب  شاة ,ٌيلزمه جزاء واحد  فأربعة ,لو انفردت ثم جامعهاً

إن قـصد باملبـارشة :  والثالـث, شـاة وبدنـة:  والثاين,عنهام تكفيه البدنة : أصحها,أوجه
 وإال بدنـة وشاةإن طـال الفـصل فـ:  والرابـع,شـاة ودنـةب وإال فبدنةالرشوع يف اجلامع ف

 .واهللا أعلم. )١(بدنةف
 ).وللمعذور أن حيلق ويفدي: (قال

ْفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو m :لقوله تعاىل َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ًَ ْ ٍْ َ َ َ َ ْ ََ ًَ ِ ِ ُ َ َ
 أن )٤(  عن كعب بن عجرةومسلم ويف البخاري ,)٣( تقديره فحلق ففدية)٢(l...ُسكُن

نعم يا رسول : قلت "سك أذاك هوام رآ لعلك " : قاله لهصىل اهللا عليه وسلم النبي 
  ).٥(" احلق رأسك وصم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني أو انسك  شاة" : قالاهللا

 ٍ كان العذر من قمل أو وسخٌ وسواء,وال فرق بني شعر الرأس وشعر البدن يف ذلك

                                                 
 ).٢٤٤\٧(, املجموع )٤٨١\٣(العزيز  ) ١(
 ).١٩٦(البقرة  ) ٢(
 ).١٢٢\٢(جيز , املحرر الو)٤٨٢\١(احلاوي ) ٣(
كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي, أبو عبد اهللا, وقيل أبو حممد,حليف األنصار, شهد بيعـة الرضـوان وغريهـا,  ) ٤(

هتــذيب األســامء ). ٤٥٥\٤(هـــ أســد الغابــة ٥٢حــديثا, ســكن الكوفــة ت ٤٧روى عــن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم  
 ). ٦٨\٢(واللغات 

 , ومسلم, باب جواز حلـق الـرأس للمحـرم إذا كـان ٧١١ص)٤١٩٠(غازي, باب غزوة احلديبية البخاري, كتاب امل ) ٥(
 ., املنهاج رشح صحيح مسلم)١١٨\٨(به أذى ووجوب الفدية حللقه وبيان قدرها
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 . )١( وكذا لو كان كثري الشعر وكان يـتأذى باحلر, أو غريمها
 جاز قلعهـا وال فديـة عـىل , وتأذى هباه, أو شعرات داخل جفن,ٌوإذا نبت يف عينه شعرة

 وفـيام تقـدم لـيس األذى مـن , فهي كالـصائل,ي هنا من نفس الشعرتأذ; ألن الاملذهب
إذا يتخـرج وجـوب الفديـة عـىل وجهـني يف اجلـراد :  وقيل,م واحلر بل من اهلوا,الشعر

بلزوم الفدية إذا نبـت الـشعر يف عينـه وبعـدمها  وقطع القايض حسني ,افرتش يف طريقه
 , بخالف شعر العني; ألنه موضـعه, وفرق بأن هذا كالصائل,به إىل عينهإذا انعطف هد

ه تـتعليق(خـرمن آيف مكان كره القايض حسني ذوقد . )٢(دية يف اجلميعفواملذهب أنه ال 
 ولـو نبتـت ,ا فـاليشء عليـه فنتفهـ,ٌولو نبتت شـعرة يف عينـه(: ًموافقا لألصحاب قال)

حاجبـه أو رأسـه فغطـا عينـه فلـه شـعر ولو طـال . )٣()ٌشعرة يف أنفه فنتفها تلزمه الفدية
 .)٤(دية عىل املذهبف وال ,قطع املغطى عليه بال خالف

 وإن , وال فدية عىل املذهب, قطع املنكرس وحده جاز, بهولو انكرس بعض ظفره فتأذى
 نـص , ضامنه بـام يـضمن بـه الظفـر بكاملـه//صحيح فعليهًقطع مع املكسور شيئا من ال

إن (:  وقـال القـايض حـسني ,ٌ وقد سبق فيـه وجـه ضـعيف, واألصحابعليه الشافعي
 . )٥() الصحيح لزمه بذلك صدقةطعة منقلم مع املكسور ق

املنـصوص :  فالـصحيح,ًمه أو جاهال حتريمهاًولو حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا إلحر
 ٌ وهو خمرج من الطيب,ٌخمرج أنه ال فدية:  والثاين,وجوب الفدية

                                                 
 ).٥٨٧\٣(, النجم الوهاج )١٢٠\٨(, املنهاج رشح صحيح مسلم )١٢٣, ١٢٢\٥(البحر  ) ١(
 ).١٢٢\٥(, البحر ٧٢ ,التنبيه ص٢٧١, املعاياة ص)٢٩٩\١(,التتمة )٣٩٠\٢(احلاوي  ) ٢(
 ). ١٢٢\٥(, البحر )٢٩٩\١(التتمة  ) ٣(
, مغنـــي املحتـــاج )٤١٢\٢(, روضـــة الطـــالبني ١٩٤,اإليـــضاح وحاشـــيته ص)١٢٢\٥(, البحـــر )٢٩٩\١(التتمـــة  ) ٤(
)٢٩٨\٢.( 
, )٢٢٢\٧(, املجمـوع )١٢٣\٥(حـر, الب)٤١٢\٢(, روضـة الطـالبني ١٩٤,اإليضاح وحاشـيته ص)٢٩٩\١(التتمة  ) ٥(

 ). ٢٩٨\٢(مغني املحتاج 
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 إذا حلـق أو قلـم : نص يف املغمى عليـه فإن الشافعي,من املغمى عليه:  وقيل, واللباس
املغمى عليه أو الصبي أو املجنون الـصيد   قتل وكذلك إذا , حال اإلحرام عىل قولنييف
واملغمى عليه واملجنون والصبي الـذي ال يميـز إذا :  قال أصحابنا, نص عىل قولني,فيه

ًأزالــوا يف إحــرامهم شــعرا أو ظفــرا هــل جتــب الفديــة? فيــه قــوالن  ال فديــة : األصــح,ً
 ومـا ذكـروه يف تـصحيح عـدم ,)١(ام ينـسبان إىل تقـصري فـإهن, واجلاهل,بخالف النايس

يف كتـاب اإليـالء مـن  حامـد أبو يؤيده ما قاله الشيخ ,الفدية عىل املجنون واملغمى عليه
 وإن مل , حنـثً فإن قـصد إىل الفعـل واحلنـث مجيعـا,أن كل من خالف يمينه(: )تعليقه(

ًيقصد الفعل وال احلنث مل حينث قوال واحدا  , وإن قصد الفعل دون احلنث فعىل قولني,ً
 فإنـه ال قـصد لـه , بـاملجنون: وللثـاين, بالقاصـد للـدخول الـذاكر لليمـني:ومثل األول

ًلفعل وال حنـث فـال حينـث قـوال واحـدا ً ٍ  حكـى يف  لكـن الرافعـي,بالنـايس:  والثالـث,ٍ
 وهــو موافــق لــذكر اخلــالف يف ,احلنــث إذا حــصلت الــصفة يف حــال اجلنــون وجهــني

 .وجوب الفدية عليه هنا
ًواعلم أن ما كان إتالفا حمضا مل يؤثر فيه اجلهل والنسيان   ً وما كـان اسـتمتاعا وترفهـا ,ً ً

 فـإذا جاءتـك مـسألة ,ًما أخذ شبها مـن اجلـانبني فيـه خـالف و,أثر فيه اجلهل والنسيان
 ).٢(ةفعليك بمالحظة هذه القاعد

 
 
 
 

                                                 
 ). ٢٢٥\٧(, املجموع )٤١٣\٢(, روضة الطالبني )١٢٤, ١٢٣\٥(, البحر)٣٠١\١(التتمة  ) ١(
 ). ٥٨٨\٣(, النجم الوهاج )٢٢٥\٧(, املجموع )١٨\٧(رشح السنة ) ٢(
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 .)اجلامع: الرابع: (قال
ِ فــال رفــث وال فــسوق وال جــدال يفm: لقولــه تعــاىل َ َ ِ َ ََ ََ َُ َُ َ :  قــال ابــن عبــاس ,)١(l .. ِّ َْاحلــج ََ

ً صحيحا كان اإلحـرام ,مة عىل حتريم اجلامع يف اإلحرام أمجعت األ,)٢() اجلامع:الرفث(
 وال فرق بني الوطء يف القبل أو الدبر مـن الـذكر , وجتب به الكفارة والقضاء,ًأو فاسدا

 وقـال ,)٣( ال خـالف فيـه, والتحريم يف مجيـع ذلـك,واألنثى والزوجة واململوكة والزنا
ــك  ــان البهيمــة:مال ــي,)٤(ال يفــسد بإتي ــن كــج  وحكــى الرافع ًوجهــا  عــن روايــة اب
 ,أنـه يفـسد:  أحـدمها, طـريقنيألصـحابناإن (:  وقال القـايض أبـو الطيـب ,)٥(كمذهبه
 .)٦() وإن قلنا يوجب التعزير فال,إن قلنا يوجب احلد أفسد: والثانية

 وكذلك مـن وقفـت عـىل كالمـه ,ًوأما اللواط وإتيان املرأة يف الدبر فلم حيك فيه خالفا
ــن األصــحاب ــصنف يف,م ــن امل ــذب(  لك ــورات )رشح امله ــا جيــب بمحظ ــاب م  يف ب

ٍال يفــسد بــيشء مــن : وقيــل(:  ثــم قــال, ذكــر الثالثــة وأنــه يفــسد احلــج هبــا,اإلحــرام
  وقال أبو ,)٨( فإن صح ذلك فهو موافق ملذهب أيب حنيفة ,)٧()ذلك

                                                 
 ).١٩٧(البقرة  ) ١(
, إرشـاد )٦٥٦\٢(, إرشـاد الـسالك )٥٨٨\٣(, الـنجم الوهـاج )٢٠٠\١(, تفـسري الـسمعاين )٢٧٦\٢(جامع البيان  ) ٢(

 .٢٢٥الساري ص
, )٢٨٧\١(, اإلفـصاح )٥٨٨\٣(, الـنجم الوهـاج ٣١٦, كفايـة األخيـار ص)١٨٩\٧(,املجمـوع )٨١٣\٢(احلاوي  ) ٣(

 ).٢٣٢\٨(الرشح الكبري 
 ).٥٨٨\٣(النجم الوهاج  ) ٤(
 ).٥٨٨\٣(, النجم الوهاج )٤٨٠\٣(العزيز ) ٥(
 ).١٩٠\٧(,املجموع )٤٣٢\١(حلية العلامء  ) ٦(
 . ٢٦٥, رؤوس املسائل ص)٢٥٥\٧(, املجموع )٢٢٨\٤(, البيان )٤٣٢\١(, حلية العلامء )٣١٤\١(التتمة  ) ٧(
, حليـة العلـامء )٣١٤\١(, التتمـة ٢٢٦,إرشـاد الـساري ص)٧٦٩\٢(,املسالك يف املناسـك ٢٦٥رؤوس املسائل ص ) ٨(
)٤٣٢\١.( 
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 : لنــا,)١( وال يفــسد بإتيــان البهيمــة,يفــسد بــاللواط والــوطء يف الــدبر: وحممــديوســف 
 .)٢(االعتبار بوجوب الغسل

 فإن أولج غريه يف دبره فهو كغريه يف الفـساد ; واإليالج فيه,واخلنثى حيرم عليه اإليالج
 ,هو يف غريه مل يفسد وال كفارة أو أولج ,إن أولج غريه يف قبلهف ,//والقضاء والكفارة

 .)٣(ٍفإن أولج يف دبر رجل أو أولج ذلك الرجل يف قبله فسد حجهام
 , ففي فـساد احلـج ثالثـة أوجـه كـام يف الغـسل,ً ولو لف الرجل عىل ذكره خرقة وأوجله

 .)٤( ووجوب الغسل,فساد احلج أصحهام
 ). وكذا احلج قبل التحلل األول,وتفسد به العمرة: (قال
 وكـذا إذا جـامع يف العمـرة قبـل , جامع يف احلج قبـل الوقـوف فـسد حجـه باإلمجـاعإذا

ول  وإن جامع احلاج بعد الوقوف وقبل التحلل األ)٥( فسدت عمرته باإلمجاع,الطواف
 " واحتج بقولـه ,)٧( ولكن عليه  بدنة ,ال يفسد:  وقال أبو حنيفة ,)٦(فسد حجه عندنا

 .)٩(لفوات ومحله األصحاب عىل أن املراد األمن من ا,)٨( " احلج  عرفة 
 ,وإن جامع بعد التحلل األول وقبل التحلل الثاين مل يفسد حجه عىل أصح الطرق

                                                 
 ).٤٣٢\١(, حلية العلامء ٢٢٦, إرشاد الساري ص)٧٦٩\٢(الك يف املناسك املس ) ١(
 . ٢٦٦, رؤوس املسائل ص)٧٦٩\٢(املسالك يف املناسك  ) ٢(
 ).١٩٠\٧(املجموع  ) ٣(
 ).٥٨٩\٣(, النجم الوهاج )٢٥٥\٧(, املجموع )٢٢٨\٤(البيان  ) ٤(
, إرشــاد الــسالك )٥٨٩\٣(, الــنجم الوهــاج ٣١٧ص, كفايــة األخيــار )٤٣٢\١(,حليــة العلــامء )٨١٣\٢(احلــاوي  ) ٥(
 .٢٢٦, إرشاد الساري ص)٧٦١\٢(, املسالك يف املناسك )٦٥٧\٢(
 ).٥٨٩\٣(, النجم الوهاج )٨١٨\٢(احلاوي  ) ٦(
 . ٢٢٦,إرشاد الساري ص)٧٦٣\٢(, املسالك يف املناسك  )١١٩\٤(املبسوط  ) ٧(
 . سبق خترجيه ) ٨(
 ).٥٨٩\٣(النجم الوهاج  ) ٩(

  
  

 ب//١٦٥
  

  

 

 

 

 اجلامع يفسد 
العمرة ويفسد 

احلج قبل 
 التحلل األول



  
٦٢٥ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 يفـسد ):القـديم( و, ال يفسد):اجلديد( ,قوالن:  وقيل, أصحهام يفسد,وجهان:  وقيل
 بل خيرج إىل أدنى احلل وجيـدد منـه ه,ما بقي من حجه دون ما مىض وال يميض يف فاسد

 قـال أن الشافعي وذكر املاوردي ,)٢( وهو مذهب مالك ,)١(رة ويأيت بعمل عم,ًإحراما
 , وخـرج مـن اإلحـرام, فقد أكمل احلج,أنه إذا حتلل التحلل األول(: )القديم(ًنصا يف 

ومنعه مـن الـوطء لبقـاء حكمـه (:  قال املاوردي ,) إحرام غريمن ,فهو يطوف ويسعى
 .)٣()كاحلائض بعد االنقطاع وقبل الغسل
 وقبـل , فـإن جـامع املعتمـر بعـد الطـواف والـسعي,ٌأما العمرة فليس هلا إال حتلل واحد

وال (: بـن املنـذر  قـال ا,)٤( وهـو األصـح, احللـق نـسك: إن قلنـا,احللق فسدت عمرته
 ,)٦(عليـه دم:  وأبو حنيفـةي روالثو وقال ابن عباس ,)٥()أحفظ هذا عن غري الشافعي 

ملنـذر  قال ابـن ا,)٨(يستغفر اهللا واليشء عليه:  وعن عطاء ,)٧(عليه اهلدي: وقال مالك 
ــاس (:  ــن عب ــا,)٩()أعــىلقــول اب ــه وال : وإن قلن ــيس بنــسك فقــد متــت عمرت  احللــق ل

 .)١٠(فساد
 ).وجتب به بدنة: (قال
  وباجلامع املفسد للعمرة, وال خالف يف ذلك عندنا,باجلامع املفسد للحج: أي

                                                 
 ).٢٥٤\٧(, املجموع )٢٢٧\٤(, البيان )٨٢٠\٢(, احلاوي )٣١٢\١(التتمة  ) ١(
 ).٢٥٤\٧(,املجموع )٦٥٨\٢(إرشاد السالك  ) ٢(
 ).٨١٩\٢(احلاوي  ) ٣(
 ).٢٥٩\٧(, املجموع )٨٥٠\٢(احلاوي  ) ٤(
 ).٢٥٩\٧(,املجموع )٣٧٩\٣(اإلرشاف  ) ٥(
 .٢٢٨اري ص, إرشاد الس)٢٥٩\٧(,املجموع )٣٧٩\٣(اإلرشاف  ) ٦(
 ). ٢٥٩\٧(,املجموع )٦٥٦\٢(,إرشاد السالك )٣٧٩\٣(اإلرشاف  ) ٧(
 ).٢٥٩\٧(, املجموع )٨٥٠\٢(,احلاوي )٣٧٩\٣(اإلرشاف  ) ٨(
 .ليس يف إثبات يشء أعىل من قول ابن عباس: , وعبارته )٣٧٩\٣(اإلرشاف  ) ٩(
 ).٨٥٠\٢(احلاوي  ) ١٠(
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 . )٢(  العمرة إال  شاة هال جيب بإفساد:  وقيل,)١( عىل الصحيح
 عـىل ٌ وبدنـة, عـىل األظهـرة  ال يفسد لزمه  شـا: وقلنا,وإذا جامع يف احلج بني التحللني

  بإفسادالواجب:  وقال أبو حنيفة ,)٣(ٌ وهو شاذ منكر,ٌ وفيه وجه أنه اليشء عليه,الثاين
 . )٥( شاةوبقرة وٌوهو خمري بني  بدنة :  وقال داود ,)٤(ٌة احلج باجلامع  شا

 فإن قلنـا احللـق نـسك ,ولو وقف وفات وقت الرمي ومل يرم ومل حيلق ومل يطف وجامع
 إذا فـات  وإن قلنا لـيس بنـسك فوجهـان مبنيـان عـىل أن رمـي مجـرة العقبـة,فسد حجه

 , يتوقـف: أصـحهام,بح الدم? فيـه وجهـان وهل يتوقف التحلل عىل ذ,وجب فيه الدم
 )٦(خاصة  ال تكون إال من اإلبل والبدنة,فإن قلنا يتوقف فسد حجه وإال فال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).٢٢٩\٢(, مغني املحتاج )٥٩٠\٣(,النجم الوهاج )٨١٦\٢(احلاوي  ) ١(
 ).٢٦٠ل ب(, بداية املحتاج )٥٩٠\٣(,النجم الوهاج )٢٤٦\٧(املجموع  ) ٢(
 ).٥٩١, ٥٩٠\٣(, النجم الوهاج )٢٢٨ ٢٢٧\٤(, البيان )٣١٢\١(التتمة  ) ٣(
 ).٥٩٠\٣(, النجم الوهاج ٢٢٨إرشاد الساري ص ) ٤(
 ).٢٥٦\٧(املجموع  ) ٥(
 ). ٢١٧\٤(,البيان )٣١٢\١(التتمة  ) ٦(
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 ).وامليض يف فاسده: (قال
 وعـن ,)٢(خيـرج مـن اإلحـرام بمجـرد الفـساد كـسائر العبـادات:  وداود)١(وقال ربيعة 

ْأمتـوا و m:  وقولـه تعـاىل,)٤( لنا إمجاع الصحابة,)٣( واختاره,نحوهعطاء  ُّ ِ َاحلـج والعمـرة َ َ ْ ُ َ َّْ َْ
 , فلـم خيـرج بـه مـن احلـج كـالفوات,ٌ وألنه سبب جيب به قـضاء احلـج,)٥( // l .. هللاِِّ

 .)٦(ًوليست حمظوراته منافية له بخالف سائر العبادات
ً وإذا ارتكـب حمظـورا بعـد , أن يعمل األعـامل التـي بقيـت عليـههومعنى امليض يف فاسد

 ,حكمه يف ذلـك حكـم اإلحـرام الـصحيح إال يف اجلـامع و, أثم ولزمه الكفارة,اإلفساد
  بدنـة:   والثـاين,  ُ جتب به  شاة: أظهرها,فإنه إذا جامع يف احلج الفاسد ففيه مخسة أقوال

إن طـال :  واخلـامس,إن كان كفر عن األول فدى وإال فال:  والرابع,اليشء:  والثالث,
 .)٧(الزمان بني اجلامعني أو اختلف املجلس فدى الثاين وإال فال

ألول الـذي حـصل بـه لـ جيـب : األصح,ً مرة ثالثة ورابعة وأكثر ففيه األقوالئولو وط
ٍلكـل مـرة  بدنـة:  والثـاين,  ٍمـرة بعـده  شـاة ولكل ,   بدنة اإلفساد  وبقيـة األقـوال ال ,  ِ
  فأما إذا كان ينزع ويعود,ٍ إذا كان قىض يف كل مجاع وطرههذا(:  قال اإلمام ,ختفى

                                                 
ربيعة بن أيب عبد الرمحن, واسمه فروخ, القريش التيمي أبو عثامن, املدين املعروف بربيعة الرأي, كان صاحب الفتـوى  ) ١(

ّباملدينة, وكان جيلس إليه وجوه الناس باملدينة, وكان حيىص يف جملسه أربعون معتام, وعنـه أخـذ مالـك بـن أنـس كـان فقيهـا 
 ). ٨٩\٦(, سري أعالم النبالء )٢٥٩ \ ٣( احللية ٤١٥طبقات خليفة ص. هـ١٣٦ت . ثًعاملا حافظا للفقه واحلدي

 ).٥٩١\٣(, النجم الوهاج )٢٥٧\٧(, املجموع )٨١٤\٢(, احلاوي )٣٢٣\١(التتمة  ) ٢(
 . ٢١٤, القرى ص)٨١٤\٢(احلاوي  ) ٣(
 ).٢٦٠ل ب(تاج , بداية املح)٢٩٩\٢(,مغني املحتاج )٥٩١\٣(,النجم الوهاج )٨٥\٢(احلاوي  ) ٤(
 ).١٩٦(البقرة  ) ٥(
 ) ٥٩١\٣(, النجم الوهاج )٨٥\٢(احلاوي  ) ٦(
 ).٢٩٩\٢(, مغني املحتاج )٥٩١, ٥٩٠\٣(النجم الوهاج  ) ٧(
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ٌ وحصل قضاء الوطر آخرا فـاجلميع مجـاع واحـد بـال خـالف, واألفعال متواصلة ٌ ً()١(, 
ًقـوال شـاذا  وحكـى املتـويل ,وأما سائر املحرمات فال فرق فيها بـني الـصحيح والفاسـد ً

 .)٢( أنه ال يلزمه يشء بارتكاب املحظورات:انفرد بنقله
 ).ً وإن كان نسكه تطوعا,والقضاء: (قال
ً وإن كـان تطوعـا وقـع ,ً وإن كـان فرضـا وقـع عنـه,ويقع القضاء عن الذي أفـسده: أي
 حتـى لـو أحـرم ,ٌولو أحرم بالقضاء فأفسده باجلامع لزمه الكفارة وقضاء واحـد.)٣(عنه

 وتلزمه لكـل , ويقع عن األول,ٍبالقضاء مائة مرة ففسد كل مرة منهن لزمه قضاء واحد
 وال يتصور القضاء يف سنة اإلفساد إال بأن حيرص بعد اإلفساد ويتعـذر عليـه ,  ٍمرة  بدنة
 .)٤( وجيزيه يف سنته, فيحرم بالقضاء,ٍ فيتحلل ثم يزول احلرص والوقت باق,امليض
 ). أنه عىل الفور:واألصح:(قال

 كـام ,إنـه عـىل الرتاخـي: الثاين و,إنه يقيض من قابل:  لقول الصحابة, وهو ظاهر النص
 وأجـراه وان,ٍإجـراء هـذا اخلـالف يف كـل كفـارة وجبـت بعـد وعن القفـال ,كان األداء

إن املتعدي برتك الصالة يقـيض عـىل الفـور بـال (:  وقال,عدي برتك الصوميف املتاإلمام 
 بـل املـشهور عـن العـراقيني أنـه ال جيـب قـضاء , ولـيس كـام قـال,)خالف عىل املذهب
ٌ فاملأخـذ خمتلـف عـىل , إن قضاء احلج عىل الفـور: ومع ذلك يقولون,الصالة عىل الفور

 .)٥( واإلمامخالف ما أشار إليه القفال 
ٌ حممول عـىل الغالـب يف احلـج وإال فقـد قـدمنا يف ,)من قابل(: واعلم أن قول الصحابة

                                                 
 ).٤٥٣\٧(, املجموع )٣٤٧\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).٢٦٠ل ب(, بداية املحتاج )٢٥٤, ٢٥٣\٧( ,املجموع )٣٢٥\١(التتمة  ) ٢(
 ).٢٦٠ل ب(, بداية املحتاج )٥٩١\٣(, النجم الوهاج )٢٤٦\٧(, املجموع )٨٥\٢(احلاوي  ) ٣(
 ).٣٠٠\٢(, مغني املحتاج )٥٩١\٣(, النجم الوهاج )٢٤٧\٧(املجموع  ) ٤(
, )٢٤٧\٧(, املجمــوع )٢٨٢\٧(, رشح الــسنة )٢٢٠\٤(, البيــان )٣١٨\١(,التتمــة )٣٤٩, ٣٤٨\٤(هنايــة املطلــب  ) ٥(

 ).٢٦٠ل ب(, بداية املحتاج )٥٩٢\٣(نجم الوهاج , ال)٧٦٤\٢(هداية السالك 

  

حلج الفاسد باجلامع ا
يقىض وإن كان 
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ٍ وحينئذ جيب ذلـك إذا قلنـا القـضاء ,صورة اإلحصار أنه يمكن القضاء يف سنة اإلفساد
 القضاء عىل الفور وجبـت املبـادرة : فإذا قلنا, فإهنا ال وقت هلا, وكذا العمرة,عىل الفور
 .)١(إىل قضائها

                                                 
 ). ٥٩٢\٣(, النجم الوهاج )٢٤٧\٧(املجموع  ) ١(
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 ميف اآلثار الواردة يف مجاع املحر: ٌفصل
 فسأل ,جامع امرأته ومها حمرمان من  جذام ًأن رجال, )١(عن يزيد بن نعيم التابعي 

 ثم ,ً اقضيا نسككام واهديا هديا" : فقال هلامصىل اهللا عليه وسلم الرجل رسول اهللا 
ارجعا حتى إذا جئتام إىل املكان الذي أصبتام فيه ما أصبتام فأحرما وأمتا نسككام واهديا 

  .)٢()هذا منقطع(:  وقال,رواه البيهقي  "

ٌ يف رجـل أصـاب أهلـه وهـو حمـرم بـاحلج  وأيب هريـرةوعـيلعمر ٌ بالغ عن )املوطأ(ويف  ٍ
وقال عـيل  ,)٣( ثم عليهام احلج من قابل واهلدي, لوجههام حتى يقضيا حجهام//ينفذان

أنـه :  عن ابن عبـاس )املوطأ ( وصح يف ,)٤(إذا أهال باحلج من قابل تفرقا حتى يقضيا: 
 وصح ,)٥( فأمره أن ينحر  بدنة , يفيض قبل أنٍسئل عن رجل وقع عىل أهله وهو بمنى

 فإذا كـان عـام قابـل فاخرجـا ,بلدكام اقضيا نسككام واهديا وارجعا إىل:عنه يف البيهقي 
ثم : ٍ ويف رواية ,ً فإذا أحرمتام فتفرقا وال تلتقيا حتى تقضيا نسككام واهديا هديا,حاجني

رواه ابـن خزيمـة  , ٍفعىل كل منهام  بدنة إذا جامع: وعنه ,ٍأهال من حيث أهللتام أول مرة
ٍ بإسناد  والبيهقي, رواه ابن خزيمة ,جيزئ عنهام جزور: وعنه,ٍ بإسناد صحيحوالبيهقي
 وإن كانـت , حسناء مجالءٌ إن كانت أعانتك فعىل كل واحد منكام  بدنة : وعنه,صحيح

ٍ بإســــناد  والبيهقــــي, رواه ابــــن خزيمــــة  .ٌمل تعنــــك فعليــــك ناقــــة حــــسناء مجــــالء
                                                 

ًزيد بن نعيم أو يزيد بن نعيم روى حديثه حييى بن أيب كثري عنه أن رجال من جذام جامع امرأته ومها حمرمان احلـديث,  ) ١(
زيد بن نعيم بن هزال غري هذا احلديث مـن غـري شـك هتـذيب هكذا شك أبو توبة يف اسمه وقد روى حييى بن أيب كثري عن ي

 ). ٢٤٨\٢(التهذيب 
هذا منقطع وهو يزيد بـن نعـيم األسـلمي بـال : (,وقال)٢٧٢\٥) (٩٧٧٨( البيهقي, كتاب احلج, باب ما يفسد احلج  ) ٢(

 ).شك وقد روى ما يف حديثه أو أكثره عن مجاعة من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم 
 .٢٨٦املوطأ, باب هدي املحرم إذا أصاب أهله ص ) ٣(
 .٢٨٦املوطأ, باب هدي املحرم إذا أصاب أهله ص ) ٤(
 . ٢٨٧املوطأ, باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض ص ) ٥(
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ًأن رجـال أتـى عبـد اهللا بـن عمـرو (: ) ٣( عن أبيـه )٢(وعن عمرو بن شعيب .)١(صحيح
 ,هألسااذهب إىل ذلك ف:  فقال,ر  فأشار إىل عبد اهللا بن عم,ٍسأله عن حمرم وقع بامرأتهف

 ,بطل حجـك: فقالفلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر :  قال شعيب ,فسأله
ً فـإذا أدركـت قـابال ,خرج مع النـاس اصـنع مـا يـصنعونا:  قال,فام أصنع: فقال الرجل
اذهـب إىل ابـن :  فقـال,وأنـا معـه فـأخربه فرجـع إىل عبـد اهللا بـن عمـرو ,يفحج وأهد

ه فقـال لـه كـام قـال ابـن  فـسأل,ٍفذهبت معه إىل ابن عبـاس : ٌ قال شعيب , فسله,ٍعباس 
ما تقول :  ثم قال,ه بام قال ابن عباس وأنا معه فأخرب فرجع إىل عبد اهللا بن عمرو ,عمر 
 ثم البيهقي , ثم احلاكم ,)مصنفه (يف  رواه ابن أيب شيبة ,)قويل مثل ما قاال:  فقال,أنت

و كاألخـذ وهـ (:  يف آخـر كتـاب البيـوع)املـستدرك (يف  قال احلاكم ,)٤(ٍبإسناد صحيح
 .)٥() مرو عن عبد اهللا بن مباليد يف صحة سامع شعيب

                                                 
ومل أجـد )٢٧٥, ٢٧٤, ٢٧٣\٥) (٩٧٨٨) (٩٧٨٧) (٩٧٨٦) (٩٧٨٢( البيهقي, كتاب احلج, بـاب مـا يفـسد احلـج  ) ١(

) : ٢٤٦\٧(حيح ابن خزيمة يف النسخة التـي بـني بـني يـدي فـربام أهنـا ضـمن املفقـود, قـال يف املجمـوع هذه اآلثار يف صح
 ). إسناده صحيح(
عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص القريش السهمي, روى له األربعة عمرو بن شعيب ضـعفه  ) ٢(

ً أبيه عن جده, ومن ضعفه مطلقا فمحمول عـىل روايتـه عـن أبيـه ًناس مطلقا, ووثقه اجلمهور, وضعف بعضهم روايته عن
فال ريب يف صحتها كـام يقتـضيه, ) حدثني أيب(فإذا قال ) عن(عن جده فأما روايته عن أبيه فربام دلس ما يف الصحيفة بلفظ 

 ).٣٤٧\٤(هتذيب التهذيب . هـ١١٨ت 
هتـذيب . سهمي وقـد ينـسب إىل جـده, روى لـه األربعـةشعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص احلجازي الـ ) ٣(

 ). ٥٠٩\٢(التهذيب 
, والبيهقـي, كتـاب احلـج, بـاب مـا )٧٤\٢(ابن أيب شيبة, كتاب احلج, باب يف الرجل يواقع أهله وهو حمرم, واحلاكم  ) ٤(

ن عبـد اهللا مـن هذا إسناد صحيح وفيه دليل عىل صحة سـامع شـعيب بـن حممـد بـ: (, وقال)٢٧٤\٥) (٩٧٨٣(يفسد احلج 
 ). جده عبد اهللا بن عمرو

سمعت أبا بكر بـن زيـاد الفقيـه النيـسابوري : سمعت عيل بن عمر احلافظ يقول ) : (٥٤\٢(وقال ) ٧٥\٢(املستدرك  ) ٥(
: ًعمرو بن شعيب سمع مـن أبيـه شـيئا ? فقـال : قلت ألمحد بن حنبل: سمعت حممد بن عيل بن محدان الوراق يقول : يقول
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 إن كان أحرم يف األداء قبل امليقات لزمه أن حيرم يف القضاء من ذلك :يف القضاء روعــف
 أنـه حيـرم :وعـن النخعـي , )١(ٍحمرم لزمه دم كامليقات الرشعي  فإن جاوزه غري,املوضع

 يف األداء مـن  البـرصة  أحـرمكـان فلـو: ( قـال املـاوردي ,)٢(من املكان الذي جامع فيـه
 :واحدة ففيه وجهان بينهام إىل  احلرم ةواملساف وأحرم يف القضاء من  مرص

 .دم عليه ويكون اختالف اجلهتني كاختالف الطريقني ال :أحدمها  
وإن كـان   واإلحـرام مـن  مـرص,قـضاء مماثلـة األداء ألن مـن رشط ال; عليـه دم:والثاين

فلـم يقـم مقامـه يف اإلحـرام مـن  البـرصة  غـري فهـوًمساويا ملسافة اإلحرام من  البـرصة 
 امليقات نظـر وإن كان أحرم بعد, إن كان أحرم من امليقات أحرم منهو.)٣()إسقاط الدم

معنــى قــول   وهــذا,ًإن جــاوزه مــسيئا لزمــه يف القــضاء اإلحــرام مــن امليقــات الــرشعي
 .)٤(حيرم يف القضاء من أغلظ املوضعني: األصحاب

ه أن عليـه أن حيـرم يف القـضاء وغـري فاألصح وبه قطع البغـوي ,ميسء وإن جاوزه غري 
 اعتمـر لـو  وهلـذا,من ذلك املوضـع ن حيرم يف القضاءأ له :والثاين, من امليقات الرشعي

,  وأفسده كفـاه يف القـضاء أن حيـرم مـن نفـس مكـةمن امليقات ثم أحرم باحلج من مكة
كفاه أن حيرم يف قـضائها مـن  أفرد احلج ثم أحرم بالعمرة من أدنى احلل ثم أفسدها ولو

 .)٥(أدنى احلل

                                                                                                                                            
بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو, وقد صح سامع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب, وصـح سـامع شـعيب هو عمرو 

 ).من جده عبد اهللا بن عمرو
 .١٧٤,كفاية املحتاج ص)٢٤٧\٧(,املجموع ١٤٢, اإليضاح ص)٤٨٣\٣(, العزيز )٣١٧\١(التتمة  ) ١(
 ).٢٥٨\٧(املجموع  ) ٢(
 ).٨٥٣\٢(احلاوي  ) ٣(
 ).٤١٥\٢(, روضة الطالبني )٤٨٣ \٣ (العزيز ) ٤(
 .١٧٥, كفاية املحتاج ص)٢٤٧\٧(, املجموع )٤١٥\٢(, روضة الطالبني ١٤٢, اإليضاح ص)٤٨٣\٣(العزيز  ) ٥(

املكـــــان 
الـــــــذي 
حيرم منـه 

يف 
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بـد مـن  رجع ثم عـاد فـال  فيمن مل يرجع إىل امليقات أما لو//والوجهان( :قال الرافعي
 . )١()اإلحرام من امليقات

 إذا حمـرم وبعـدم الـدم بامليقات غـري رجع ثم عاد ومر  قطع بوجوب الدم إذاواملاوردي
, حـرم منـه إىل ذلـك املوضـع وأفخرج يف القضاء من مكـةكان أحرم باألداء من  احلرم 

 إليـه ومل يـصل إىل كان أحرم بـاألداء مـن احلـل فخـرج مـن مكـة وعىل الوجهني فيام إذا
ميقـات  حلـرم وإمـاا  ألن له أحد ميقاتني إما;امليقات جيب عليه الدم عىل أحد الوجهني

 احتج به صاحب الوجـه التفصيل يبني أن الذي وهذا, )٢(بلده ومل حيرم من واحد منهام
جيب أن حيرم بالقضاء يف الزمن الـذي أحـرم فيـه بـاألداء   وال,الثاين ليس يف حمل النزاع

 .املكان بخالف
وزمانه  ام يتعني بالنذر فإن مكان اإلحر, أكملاملكاينوالفرق أن اعتناء الرشع بامليقات 

ستـشهاد أظن هذا اال: (  قال الرافعي,اإلحرام يف شوال له تأخريه نذر يتعني حتى لو ال
مـن جهـة أن طـول ستـشكال ذلـك القـايض حـسني ا وسـبقه إىل ,)٣()عن نـزاع خيلوا ال

 أن نـذر  لـوةوأصـل املـسأل( :قـال القـايض ,  لـزم بالنـذرةكـان عبـاد وماة اإلحرام عباد
 ; لزمهةأن يصوم أطول يوم يف السن نذر ولو,  يف أيام طوال له أن يصوم يف قصارالصوم

خـالف  بـال يلزمه يف القضاء أن يسلك الطريـق الـذي سـلكه يف األداء وال) ألنه متعني
 .)٤(مسافة اإلحرام يف األداء إذا سلك غريه أن حيرم من قدرلكن يشرتط 

 
 

                                                 
 .١٧٥, كفاية املحتاج ص)٢٤٧\٧(, املجموع )٤٨٣\٣(العزيز  ) ١(
 ).٨٥٤\٢(احلاوي  ) ٢(
 ).٢٤٧\٧(, املجموع )٤٨٤\٣(العزيز  ) ٣(
 .١٧٥, كفاية املحتاج ص)٤١٥\٢(, روضة الطالبني )٢٤٧\٧(وع املجم ) ٤(

 أ//١٦٧
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; ًيفـسد قطعـا  ال: فقيـل,ًنائمـة ًفإن وطئها مكرهة أو, ً حمرمة أيضاةإن كانت املرأ :رعــف
ًوإن كانــت طائعــة عاملــة فــسد , واألصــح أنــه عــىل القـولني يف النــايس, فعــل هلــا ألنـه ال ً
ٍ وحينئذ جيب عىل كل منهام  بد,حجها  عـىل الـزوج فقـط  :وقيـل,  وبه قطع اجلمهور, ٌنةٍ
 .)١(ةملوك واملةالثالث يف الزوج وهذا,  عنه وعنهاٌ  بدنة :وقيل,  عن نفسه ةبدن
  وجـه شـاذ أن عليـه  بـدنتني ةواململوكة  وحكي يف الزوج,يتحمل عنها  فالةاألجنبي أما

 . )٢(شاذ وهو, عنه وعنها
 عـىل الرتاخـي :وإن قلنا, بل يلزمه اإلذن هلا,  القضاء عىل الفور:وليس له منعها إن قلنا

 .نعكان له امل
زاد  مـا  وكـذا,خالف بال نفقة احلرض معه لزم الزوج قدر  للقضاءةخرجت الزوج وإذا

 مـن ةوالراحلـ والزاد( : قال القايض حسني , بسبب السفر يف أصح الوجهنيةمن النفق
فهل يلزمـه أن يـستأجر مـن مالـه مـن حيـج , ولو عضبت )الوجهان  ففيهاةالنفقة الزائد

 .)٣(ذكره ابن داود  ماتت فكذلك عىل ما ولوعنها قضاء? فيه الوجهان, 
لوم مع نفقة النكاح فحكمها وأما, معها أم ال  سافرٌختتلف سواء  الةوهذه النفقة الزائد

حاجـة إىل  إذنـه فـال بغـري سافرت وحـدها بإذنـه أو معها أو  إن سافر,الباب هذا يف غري
إن  زاد  ومـاة,واجبـ رضيسقط فنفقة احلـ  أنه حيث ال:قوله هنان والذي ,التطويل بذكره

 فهـل // زوجتـه وطئوإذا, ً وإن كان قضاء فالقوالن,ًأداء فالزيادة يف ماهلا كان حجها
الطيــب  أبــو  هكــذا ســامها,لها يف ماهلــا أويف مالــه? فيــه القــوالنجيــب ثمــن املــاء لغــس

 . )٤(قوالن
                                                 

 ). ٢٥٣\٢(, املجموع املذهب )٢٤٩\٧(,املجموع )٤١٥\٢(روضة الطالبني  ) ١(
 ).٢٥٠\٧(,املجموع ) ٨٢٧\٢(احلاوي  ) ٢(
 ).٢٥٠\٧(املجموع  ) ٣(
 ).٢٥٠\٧(املجموع  ) ٤(

حج الزوجة 
واألجنبية 
 املوطؤة

ًنائمة كانت 
هة مكر أو

 ب//١٦٧



  
٦٣٥ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ,خـالف ماهلـا بـالً أوزنـا فمؤنتهـا يف ة أجنبية لشبهةفإن كانت املوطوء( :قال املاوردي 
 املحـرم زوجـات ئوطـ ولو, خالف  فعليه مؤنتها يف القضاء بالئًوإن كانت أمة للواط
ئ  حمرمـة دون الـواطةكانـت املوطـؤ ولـو, سـبق األحكام عىل مـا فحكم نفقتهن وسائر

 قالـه )مـىض  والكالم يف حتمل مؤنة القضاء عىل مـائ, القضاء دون الواطةوءفعىل املوط
 .)٢(كانا حمرمني إذا سبق فيام  عىل ماةحتمل الكفار يف وكذا, )١(املاوردي 

إىل املوضـع  وصـال  فـإذا,للقضاء استحب أن يتفرقا من حني اإلحـرام خرجا إذا :فــرع
 فـإن ,)جتـب ال( : وقـال يف اجلديـد,)ةجتـب املفارقـ: (قـال يف القـديم, فيه االذي أصاهب

 بعــد إال مل جيتمعــا تفرقــا وإذا, دم علــيهام وال, وصــح حجهــام,  جتــب فرتكــاه أثــام:قلنــا
 .)٣( التفرق واجب أم مستحب: قلناء سوا,التحلل

ـــرع  ــا وأ خــرأفــسده أن يقــضيه مــع اآل النــسكني إذا للمحــرم بأحــد :فـ ــعًقارن , ن يتمت
, وال يسقط دم القـران بالقـضاء عـىل سـبيل لتمتع والقارن القضاء عىل سبيل اإلفرادلو

 ة, واحــد فــسد نــسكاه وعليــه  بدنــة ,جــامع القــارن قبــل التحلــل األول وإذااإلفــراد, 
 ;جتـب دم القـران  فيـه وجـه أنـه ال:وقيـل,  عىل املـذهب ة القران مع  البدنويلزمه  شاة 

 وإال, خــرآٌمتتــع فعليــه دم   فــإن قــرن أو,اشــتغل بقــضائهام إذاثــم  ,ألنــه مل يتمتــع بقرانــه
 ومـنهم الـشيخ أبـو , طـع اجلمهـور وبـه ق,أفرد يف القـضاء إذا خرآفاملذهب وجوب دم 

 ونص عليـه ,خرونآ وخالئق ,واملتويلطيب ال  والقايض أبو واملحاميلواملاورديحامد 
 ثـم , يف أول الفـصل وذكـره الرافعـي,يسقط عنـه الـدم  ألن تربعه باإلفراد ال;الشافعي

جيـب يشء   ومـال إىل أنـه ال,ٍإىل خـالف فيـه أنـه أشـار خره عن الشيخ أيب عـيلآذكر يف 
ــه يف , خــرآ ــصنف حكايت ــرك امل ــذبرش(وت ــ, )ح امله ــاق األصــحاب عــىل ىوادع  اتف

                                                 
 ).٣٠٠\٢(حتاج , مغني امل)٢٥٠\٧(, املجموع )٨٢٨ ٨٢٧\٢(احلاوي  ) ١(
 ).٢٢١\٤(, البيان ) ٣١٩ ٣١٨\١(, التتمة ) ٨٢٨\٢(احلاوي  ) ٢(
   ).٢٥٠\٧(,املجموع )٢٢١\٤(,البيان )٣٢٠ ٣١٩\١(, التتمة )٨٣٠\٢(احلاوي  ) ٣(

 تفــــــرق 
ـــزجني  ال
حــــــــال 
ــــــضاء  ق
ـــــــج  احل
  .الفاسد

 القضاء
للنسك 

اليشرتط 
أن يكون 

ًمما ثال 
 .للفاسد
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ٍ فـاخلالف حينئـذ ,حكاية الوجه املـذكورمي ار لكن سيأيت يف الفوات عن الد,الوجوب
 .)١( ثابت

مل يـأت  إذا: ()٢( وقـال األودين,وإن جامع بعد التحلل األول مل يفسد واحد مـن نـسكه
  تبـع, ألن العمرة يف القـران;ٌشاذ ضعيف  وهو,)من أعامل العمرة فسدت عمرته ٍبيشء
, إلحرام وإن مل يأت بـأعامل العمـرةحيل للقارن بالتحلل األول معظم حمظورات ا وهلذا
 وطــاف وســعى ثــم جــامع فــسد نــسكاه وإن كــان بعــد أعــامل قــدم القــارن بمكــة ولــو

 .)٣(العمرة
ًأو جــاهال  ً, فــإن جــامع ناســياذكرنــاه يف مجــاع العامــد العــامل بــالتحريم مجيــع مــا:فــــرع

 .)٤(ة يفسد ويلزمه الكفار:والقديمة, كفار سد واليف  ال:فاألظهر اجلديدبالتحريم, 
 وهـذه ,يفـسد  ال:واألصـح, ًبنـاء عـىل النـايس,  وجهـان: فقيـلء,أكره عـىل الـوط ولو 

ً يفسد قطعا بناء عىل أن اإلكراه عىل الوطء ممتنع:وقيل. ةهي الصحيحة الطريق ً)٥(. 
 . )٦( فكالنايس,ً عاقال ثم جن فجامع//أحرم ولو
 ,ً قبل نصف الليل ظانا أنه بعده وحلق ثم جامع ثـم بـان لـه احلـالةة العقبرمى مجر ولو

ً يفسد قوال واحدا:والثاين,  كالنايس: أصحهام,فطريقان  .)٧( لتقصريه,ً
                                                 

, روضــة )٤٨٥, ٤٨٤\٣(, العزيــز )٦٦\٤(, البيــان )٤٠٤\١(, حليــة العلــامء )٣١٥\١(, التتمــة ) ٨٥٥\٢(احلــاوي  ) ١(
 ).٢٤٩\٧(, املجموع )٤١٦\٢(الطالبني 

حممد بن عبد اهللا بن حممد بن بصري اإلمام أبـو بكـر األودين كـان شـيخ الـشافعية بـام وراء النهـر, ومـن كبـار أصـحاب  ) ٢(
هــ وأودنـة ٣٨٥ت . ًالوجوه, كان من أزهد الفقهاء وأورعهـم وأعبـدهم وأبكـاهم عـىل تقـصريه وأشـدهم تواضـعا وإنابـة

 ).١٤٩\٣(, طبقات السبكي )١٩١\٢(هتذيب األسامء واللغات . ن قرى بخارىقرية م) بفتح اهلمزة(
 ).٢٤٩\٧(املجموع ) ٤١٦\٢(روضة الطالبني  ) ٣(
 ). ٧٦٨\٢(, هداية السالك )٤١٧\٢(, روضة الطالبني )٦٩٠\٢(, الوسيط )٨٢٣\٢(, احلاوي )٣١٣\١(التتمة  ) ٤(
 ).٧٦٨\٢(, هداية السالك )٤١٧\٢(روضة الطالبني  ) ٥(
 ).٢٢٥\٧(, املجموع )٤١٧\٢(روضة الطالبني  ) ٦(
 ).٢٢٥\٧(املجموع  ) ٧(

مجاع 
النايس 

واملكره 
 واجلاهل

 أ//١٦٨
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 .)١(ذكرناه يف أول احلج جامع الصبي فقد ولو
, ًيف كتـاب الـصيام أنـه ينعقـد صـحيحا اإلمـام ًأحرم جمامعا فأوجه رجح الشيخ  :فــرع

ينعقد كالـصالة مـع   ال:ام أصحه,صحح هنا فسد عىل خالف ما ًفإن نزع صحيحا وإال
واملـيض  ة وعليـه  البدنـ,فـسد فـإن نـزع يف احلـال وإال, ًينعقد صحيحا: والثاين, احلدث
جتـب   وال, ٌ سواء مكث أم نـزع,ًينعقد فاسدا وعليه القضاء وامليض: والثالث, والقضاء

أحـرم  ولـوه, رئظانسبق يف  ٍ يف قول كاموإن مكث وجبت  شاة ,  إن نزع يف احلال ةالبدن
ٌفاسدا? فيه خالف ًينعقد صحيحا أو ينعقد أو  فهل نقول ال,ًنازعا عن اجلامع  قاله ابن ,ً

 .)٢(ة السابقةيعرف من األوجه الثالث  وهو, ةالرفع
 .)٣(ذكرناه أول احلج ارتد يف أثناء نسكه فقد ولو
قـول ابـن عمـر   وهـو, وهي املنصوص: أصحها,الدم الواجب باجلامع فيه طرق :فــرع

 فـإن عجـز ,  فـإن مل جيـد فـسبع  شـياة,ة بقر فإن مل جيد  ف,ة فتجب  بدن, أنه دم ترتيب)٤(
 فـإن عجـز به,وب ثم الدراهم بطعام وتصدق  حال الوجمكة  دراهم بسعر ةِقوم  البدن

ًصام عن كل مد يوما ٍ)٥(. 
  يتخـري: والثاين, كالطريق األول: أصحهام, فيه قوالن:قاهلا ابن رسيج  :والطريق الثاين

 قال ابن  وبالتخيري,)٦( واإلطعام والصيامشاة والبقرة وال ة  البدنةبني اخلمس
  .)١(  عباس 

                                                 
 سبق ص  ) ١(
, هنايـة )٢٥١\٧(, املجمـوع )٤١٧\٢(, روضـة الطـالبني )٣٧٣\٣(, العزيـز )٣١١\١(,التتمـة )٢٤\٤(هناية املطلب  ) ٢(

 ). ٣٤١\٣(املحتاج 
 سبق ص  ) ٣(
 . ٢١٣ى, باب ما جاء يف مجاع املحرم ص, القر)١١\٣(, املنتقى )٨٣٤\٢(احلاوي  ) ٤(
 ).٢٥٢\٧(, املجموع )٢٤٨\٥(, البحر )٨٣٤\٢(احلاوي  ) ٥(
 ).٢٥٣, ٢٥٢\٧(, املجموع )٢٤٨ ٢٤٧\٥(, البحر )٨٣٥\٢(احلاوي  ) ٦(

إذا  
م أحر

  ًجمامعا

 

ــــــــدم  ال
الواجب 
بــاجلامع, 
ــو  هــل ه

دم 
ترتيـــــب 

أودم 
 ?ختيري
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 : والثـاين, كـالطريق األول: أصـحهام, فيـه قـوالن,إسـحاق  قاهلا أبـو :والطريق الثالث
  فـإن عجـز,ًشـاء وتـصدق بثمنـه طعامـا قـوم أهيـا  فـإن عجـز,بـني الثالثـة األوىل يتخري
 .)٢(صام

مـدخل   ال:وقيـل, أنه يقدم الـصيام عـىل الطعـام كالظهـار  كاألوىل إال:والطريق الرابع
  وحيـث قلنـا, اهلـدي يف ذمتـه عـني ثبـتعـن  الغـنم  عجز  بل إذا,للطعام والصيام هنا

ًصام عن بعض املد يوما كـامال ٌّمد  فانكرس:بالصيام   باإلطعـام فأقـل مـا: وحيـث قلنـا,ً
 فـإن دفـع إىل اثنـني مـع ,إن أمكـنم جيزئ أن يدفع الواجب إىل ثالثة من مساكني  احلـر

يقـع   مـا: وأصحهام,الثلث : أحدمها,الضامن وجهان  ويف قدر, عىل ثالث ضمنةالقدر
:  أصحهام,لكل مسكني?فيه وجهان  فهل يتعني مد,فإن فرق عىل مساكني, سمعليه اال

 . )٣( ر بيشءتقدي فإنه ال,  وفرق اللحم,ذبح لو كام, ال
 .)٤(ةجيزئ يف األضحي  ماشاة والبقرة وال ةيف  البدن واملعترب

                                                                                                                                            
روة البيهقي, كتاب احلج, باب املعتمر ال يقرب امرأتـه مـابني أن هيـل إىل أن يكمـل الطـواف بالبيـت وبـني الـصفا واملـ ) ١(

, البحـر )٨٣٥\٢(وذكـره يف احلـاوي .وهو وإن كان يف العمـرة فهـي حـج أصـغر) ٢٨٠\٥) (٩٨٠٥(وقبل حيلق أو يقرص 
)٢٤٨\٥( , 
 ).٢٥٣\٧(, املجموع )٢٤٨ ٢٤٧\٥(البحر  ) ٢(
 ).٢٥٣ ٢٥١\٧(املجموع  ) ٣(
ا يف السنة السادسة ومن البقر واملعـز إال وهو أنه جيوز منها الذكر واألنثى وال جيوز من اإلبل إال م) ٢٥٣\٧(املجموع  ) ٤(

ما يف الثالثة, وهو الثني والثنية, وجيوز من الـضأن مـا يف الـسنة الثانيـة وهـو اجلـذع واجلذعـة, وجتـزيء البدنـة والبقـرة عـن 
مة ويـشرتط فيهـا سـال) (سبعة, وال جتزيء الشاة إال عن واحد واإلبل أحب من البقر والبقر مـن الغـنم والـضأن مـن املعـز

األضحية عن العيوب التي تنقص اللحم فال جتزيء العرجاء البني عرجها والعـوراء البـني عورهـا واملريـضة البـني مرضـها 
املجنونة واجلربـاء الكثـرية اجلـرب كاملريـضة : وال بأس باليسري من هذه العلل وال العجفاء التي ال حلم هلا وال الثوالء وهي

رجــح : املخروقــة اإلذن وجهــان : املــشقوقة األذن واخلرقــاء وهــي:  الــرشقاء وهــيوال جتــزيء التــي قطــع بعــض إذهنــا ويف
ذكـره يف ). التـي ال قـرن هلـا, واخلـيص والفحـل: مها مثقوبة األذن وجتزيء اجللحاء وهـيعن ااألكثرون منها اإلجزاء ويف م

 . ٤٦٦املحرر ص 
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 ٍمـس باليـد بـشهوة ونحـول والة واملفاخـذةٍوة كالقبل فيام دون الفرج بشهةاملبارش :فــرع
 وفـيام ,بـل التحللـني لكنها حرام ق,خالف أنزل أم مل ينزل يفسد هبا النسك بال  ال,ذلك

 ,خــالف  بـال ة بدنـ  الوالواجـب هبـا إذا حكمنــا بتحريمهـا  شـاة , بيـنهام خـالف سـبق
 يف //ًذلــك فيــه حكــى وجهــا  لكنــه بعــد,)رشح املهــذب(وبــذلك رصح املــصنف يف 

  ونحومهـا بغـريةاللمـس والقبلـ أمـا, غـريه ٍناسـخ أوغلط إما من  وهو ,ةوجوب  البدن
ٍكـل مبـارشة نقـضت الوضـوء حـرام ( :والغزايل وقول اإلمام ة,فدي حيرم وال شهوة فال
 .)١(ةصوابه أن يقيد برشط كوهنا بشهو) عىل املحرم

 فـإن ,ًأراد أحـدمها سـفرا فودعهـا وقبلهـا فقبلهـا أو امرأته مـن سـفر قدم املحرم أو ولو
 ة, عـىص ولزمتـه الفديـة وإن قصد الشهو,فدية عليه  فالة ومل يقصد الشهوةقصد التحي

 ;)٢(ة فديالوالصواب أ( :قال املصنف, مري ي فوجهان حكامها الص,ًوإن مل يقصد شيئا
 .)٣( )ةبالشهو جتب إال ألهنا ال
 كفـركـان إن ( : قال الدارمي ةدون الفرج بشهو  ثم بارش ةً وطئا يوجب  البدنءوط ولو

 )٤()ففي اندراجها يف الفدية وجهان  وإال  شاة ة لزمه للمبارشةعن اجلامع قبل املبارش
ـــأنزل ـــا ف ـــده ونحوه ـــو اســـتمنى بي ـــان, ,ول ـــة وجه ـــزوم الفدي ـــا, ويف ل ً عـــىص قطع

 .الوجوب:أصحهام
 ذكره الغـزايل ,ٌاستمنى يف صوم رمضان فأنزل ففي وجوب املد من الطعام خالف ولو 

 .)٥(هنا ومل يذكره يف كتاب الصوم
                                                 

 ). ٢٥٥\٧(, املجموع )٤٨٦\٣(, العزيز )٢٢٩\٤(, البيان )٦٩١\٢(, الوسيط )٢٤٦\٥(البحر ) ١(
 . أن فدية وهو خطأ: ويف األصل) ٢٥٥ \٧(هذا هو الصواب كام يف املجموع  ) ٢(
 ).٢٥٥ \٧(, املجموع )٢٢٩\٤(, البيان )٢٤٧\٥(البحر ) ٣(
 ).٢٥٦\٧(, املجموع )٤٨٨\٣(العزيز  ) ٤(
) ٢٥٦\٧(, املجمـوع )٤٨٨\٣(عزيـز , ال)٢٣٠\٤(, البيـان )٦٩١\٢(, الوسـيط )٢٤٧\٥(, البحـر )٣٢٢\١(التتمة  ) ٥(

 . وال يفسد حجه باالستمناء بال خالف: وقال

 
حكـــــــــــم 
املبارشة فيام 
دون الفــرج 

  .ونحوها

 ب//١٦٨
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, )١(خالف فدية بال  وال,حتى أنزل مل يفسد حجه النظر  وكررةٍإىل امرأة بشهو نظر ولو
 .)٣(فأنزل من غري نظر إذا فكر  القياس عىل ما:لنا, )٢( يفسد:وقال مالك 

ًغالما حسنا بغري بارش ولو  ُ وفيـه وجـه ضـعيف إذ,كمبارشة املـرأة  فهوةالوطيء بشهو ً ٌ 
 .)٤(ةجتب الفدي ال

 
 
 
 
 

مـن األصـحاب  ٌري وكثـذكـره الـشافعي  وقـد,من مقـدمات اجلـامع عقـد النكـاح :فــرع
 . ةً ونحن نذكره هنا تعجيال للفائد,)٦( وغريه يف كتاب النكاح وذكرها الرافعي,)٥(هنا

                                                 
 ).٢٥٦\٧(, املجموع )٢٢٩\٤(البيان  ) ١(
 .١٥٨, الكايف ص)٨٥١, ٨٥٠\٢(, عيون املجالس )٣٤٩\١(التفريع  ) ٢(
 ).٢٣٠\٤(البيان  ) ٣(
 ).٢٥٦\٧(, املجموع )٤١٧\٢(روضة الطالبني  ) ٤(
ــه يف كتــاب )٤١٨\٢(, روضــة الطــالبني )٦٩١\٢(, الوســيط )٣٣٨\٢( التتمــة ,)٨٣٣\٢(احلــاوي ) ٥( , ويف األم وجدت

 . ًالنكاح خالفا ملا ذكره الشارح
 ). ٥٥٧\٧(العزيز  ) ٦(

 عقــــــــــــد 
النكــــاح يف 
ـــــــــــت  وق

 . اإلحرام
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أراد أن ) ٢(اهللا  بـن عبيـد  أن عمر)١( بن وهب نبيهرمحه اهللا يف صحيحه عن ٌروى مسلم 
  ليحـرض)٥(فأرسـل إىل أبـان بـن عـثامن  بـن جبـري ةشـيب) ٤(ةبن ا)٣(يزوج طلحة بن عمر 

 قـال :يقـولسـمعت عـثامن بـن عفـان :  وقـال,ذلك عليه أبان  ذلك ومها حمرمان فأنكر
 ورواه )٦( "خيطـب  ُيـنكح وال ينكح املحرم وال  ال" : صىل اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
يـزوج  يتـزوج املحـرم وال  ال" : قال صىل اهللا عليه وسلم أن النبي عن أنس الدارقطني 

تـزوج ًيفـا رأن أباه ط )٨( ري املفيرن طب نافطغ عن أيب )املوطأ (يفوروى مالك  )٧( "

                                                 
ثقة وتـويف نبيـه يف فتنـة الوليـد بـن يزيـد, : نبيه بن وهب بن عثامن بن أيب طلحة بن عبدالعزى بن عثامن, وقال النسائي ) ١(

قليل احلديث, أحاديثه حسان كان من أرشاف بني عبد الدار بن قـيص, معـروف الـدار والنـسبة بمكـة, روى لـه وكان ثقة, 
 ). ٢١٣\٤(هتذيب التهذيب . اجلامعة سوى البخاري

ًعمر بن عبيداهللا بن معمر,األمري أبو حفص التيمي, من أرشاف قريش, كان جوادا شجاعا, كبري الشأن, لـه فتوحـات  ) ٢( ً
أمحر قريش, يرضب بشجاعته املثل, وقد بعث مرة بألف : يل البرصة البن الزبري وويل إمرة فارس, وكان يقال لهمشهودة, و

: إنه اشرتى مرة جارية بامئة ألف, فتوجعـت لفـراق سـيدها, فقـال لـه: وصلته رحم, وقيل: دينار إىل ابن عمر فقبلها, وقال
 ).١٧٢\٤( أعالم النبالء , سري)٥٧\٩(هـ البداية والنهاية ٨٢ت . خذها وثمنها

 .مل أقف عىل ترمجة له ) ٣(
 ).٦٢٥\٦(, هتذيب التهذيب )١٩٤\٩(أم احلميد املنهاج رشح صحيح مسلم : اسمها ) ٤(
أبان بن عثامن بن عفان أبو سعد بن أمري املؤمنني أيب عمرو األمـوي املـدين, كـان مـن فقهـاء التـابعني وعلامئهـم كانـت  ) ٥(

, النجــوم )١٣٣)(٣٥١\٤(, ســري أعــالم النــبالء )٢٤٣\٩(البدايــة والنهايــة . هـــ١٠٥ة ســبع ســنني ت واليتــه عــىل املدينــ
 ).٢٣٥\١(الزاهرة

 . ٥٩٣ص) ٣٤٥٠(مسلم, كتاب النكاح, باب حتريم نكاح املحرم وكراهته وخطبته ) ٦(
 .فظوفيه حممد بن دينار الطاهي صدوق يسء احل). ١٨٢\٣) (٣٦٠٩(الدارقطني, كتاب النكاح  ) ٧(
اسمه يزيد, من بني عصيم دمهان بن عوف بن : و قيل) بضم امليم وكرس الراء وتشديدها(أبو غطفان بن طريف املري  ) ٨(

سعد بن ذيبان, وكان أبو غطفان قد لزم عثامن وكتب له, وكتب أيضا ملروان, وكان قليـل احلـديث, وكانـت لـه دار باملدينـة 
 ).٣١٤\٧(اإلكامل . بالثنية عند دار عمر بن عبد العزيز
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 بإسـناده عـن سـعيدوروى البيهقـي , )١(.  نكاحـهبن اخلطاب  عمر حمرم فرد ًامرأة وهو
 .)٢()يفرق بينهامعىل أن حمرم فأمجع أهل  املدينة  ًأن رجال تزوج وهو: (بن املسيب 
 لعــدم حــصول ةفديــ يــصح منــه وال أنــه حيــرم عــىل املحــرم عقــد النكــاح وال: فمــذهبنا
 : وقـال مالـك ,)٦(بغري طـالق ويفرق بينهام, )٥(  وأمحد,)٤(وبه قال مالك , )٣(املقصود
 .حيرم  يصح نكاح املحرم وال:)٩(  والثوري,)٨(حنيفة  وقال أبو, )٧(بطالق

رد تـ  والة فلم يصح كنكـاح املعتـدةيعقبه استباحة القبل ال وألنه عقدة املتقدم ثاراآل لنا 
 تقبيلهـا مـن وراء  فإنه جيوزة,املصلي  والةمل حيرك الشهو ً ألن تقبيلها جائزا إذاة;الصائم
قـد عليهـا كـان ذلـك عأذنت أن ي ملا  فإهناةاملعتكف وال: (الطيب  قال القايض أبو, حائل
احتج املخالف بحديث ابـن , و) بأن خيرجها الزوج من اعتكافها للوطء// منهاٍءبرضا

ــاس  ــي : عب ــه وســلم أن النب ــصــىل اهللا علي ــزوج ميمون ــوة  ت ــرم  وه رواه البخــاري  حم
  فـروى ةاختلفـت يف نكـاح ميمونـة أن الروايـ :ن وجوه أحـدهاوجوابه م, )١٠(ومسلم

                                                 
) ٩١٦٢(, والبيهقي, كتـاب احلـج, بـاب املحـرم ال يـنكح وال يـنكح ٢٦٣املوطأ, كتاب احلج, باب نكاح املحرم ص ) ١(
)١٠٦\٥.( 
 ). ١٠٦\٥) (٩١٦٧(كتاب احلج, باب املحرم ال ينكح وال ينكح ) ٢(
 ). ٢٥١\٧(, رشح السنة )١٧٠\٤(, البيان )٤٢٠\١(, حلية العلامء )١٣٠\٥(, البحر )٣٣٤\١(التتمة  ) ٣(
, )٦٥٦\٢(, إرشاد الـسالك )١١٨\٤(, اإلستذكار)٨٠٨\٢(, عيون املجالس )٢٣٤\١(, اإلرشاف ١٢٤التلقني ص ) ٤(

 .١٣٥القوانني الفقهية ص
 ). ٤٤١\٢(, كشاف القناع )١٤٥\٣(, املبدع )١٦٢\٥(, املغني )٥٦٣\٢(رؤس املسائل اخلالفية  ) ٥(
 ).١٨٩\٧(, املجموع )٢٥١\٧(, رشح السنة )١٧٠\٤( البيان,)٥١٤\١(احلاوي  ) ٦(
 ).٥٥٩\٧(, العزيز )٢٥١\٧(,رشح السنة )٦٥٦\٢(, إرشاد السالك )٥٣\٢(بداية املجتهد ) ٧(
البحـــر ) ٧٩٠\٢(, املـــسالك يف املناســـك )٧٨٤\٢(, خمتلـــف الروايـــة )٢٠٩\٢(كتـــاب احلجـــة عـــىل أهـــل املدينـــة  ) ٨(

 ).٨٩٠\٢(العميق
 ). ١٨٨\٧(, املجموع )٢٥١\٧(, رشح السنة ٢١٠الرتمذي صجامع  ) ٩(
, ومـسلم, كتـاب النكـاح, بـاب حتـريم نكـاح املحـرم )٦٢\٤) (١٨٣٧(البخاري, كتاب احلج, باب تـزويج املحـرم ) ١٠(

 ). ١٩٦\١٠(املنهاج رشح صحيح مسلم . وكراهة خطبته

 أ//١٦٩
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 تـزوج صـىل اهللا عليـه وسـلم ن النبـي  أابن أختهـا وهو  أيب رافع عن) ١( يزيد بن األصم
ــ ــنهام  وهــوة ميمون ــالرواه الرتمــذي  ًحــالل وبنــى هبــا حــالال وكنــت الرســول بي  :وق
ًوأيــضا األصــل يف , )٣(وإذا تعارضــت الروايــات رجعنــا إىل حــديث عــثامن , )٢(حــسن

 .)٤(ٍبعقد صحيح بيقني تباح إال األبضاع التحريم فال
الرسـول وكانـت روايـتهام   هـو)٥( رافـع  وأبـوةصاحبة القـص ةيمونمالرتجيح ف :الثاين 

وقـال  )٦(بن املسيب  وومهه سعيدابن عباس  ًأنه تزوجها حمرما إال ومل يرو أرجح وأكثر
 .)٧(ة متواتر .وهي حالل: روايةالرب  ابن عبد

 .)٨( يف  احلرم :أي. ًحمرما: محل قوله  :الثالث 
 
 

تمل أن يكون النبي حيأنه   وهو,عن بعض أصحابناالطيب  قاله القايض أبو :الرابع
فقال ذلك ياين ً خمصوصا بأن يتزوج يف حال اإلحرام وتبعه الروصىل اهللا عليه وسلم 

                                                 
إنه رأى النبي صـىل اهللا عليـه : , قيلن أخت ميمونة يزيد بن األصم بن عدس بن معاوية العامري الكويف تابعي, اب ) ١(

 ).٤٠٥\٤(,هتذيب التهذيب)١٦١\٢(هتذيب األسامء واللغات . هـ١٠٣ت . وسلم , اتفقوا عىل توثيقه
 . ٢١٠ص) ٨٤٢(الرتمذي, كتاب النكاح, باب ما جاء يف كراهية تزويج املحرم ) ٢(
 ).١٨٩\٧(املجموع  ) ٣(
 .١٣٥, األشباه والنظائر للسيوطي ص)٨٧\١(املنثور يف القواعد  ) ٤(
اسـمه إبـراهيم, كـان عبـدا للعبـاس فوهبـه للنبـي : أبو رافع موىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  من قبط مرص, يقـال ) ٥(

صىل اهللا عليه وسلم  فلام أن برش النبي صىل اهللا عليه وسلم  بإسالم العبـاس أعتقـه روى عـدة أحاديـث شـهد غـزوة أحـد, 
 ). ١٦\٢(سري أعالم النبالء ) ٥٢ \١(أسد الغابة . هـ٤٠خلندق وكان ذا علم وفضل ت وا
 ).١٨٩\٧(, املجموع )١٩٤\٩(املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ٦(
 ).١١٧ \٤(االستذكار  ) ٧(
 ).١٨٩\٧(, املجموع )١٩٤\٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )٢٥٢\٢(املنتقى  ) ٨(
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, )٢( ة من اخلصائص عن أيب الطيب ابن سلمنهكواملاوردي  وذكر )١(حتاملبصيغة اال
:  قال والرافعي,)٣()إنه األصح عند أصحابنا: ( وقال,عنه وعن غريهاملصنف  وذكره

 .)٤() برتجيحه أشبهةإن كالم النقل(
 ,فــرق يف ذلــك بـني املحــرم بــاحلج والعمــرة والــصحيح والفاســد عرفـت ذلــك فــال إذا

 .)٥(يمنع صحة النكاح  أن اإلحرام الفاسد ال:ًوجهاوحكى احلناطي 
وليها اخلـاص بالنـسب   أوةالزوج وكيله أو الزوج أو فرق بني أن يكون املحرم هو فال 
 .)٦(وكيل وليها اخلاص الوالء أو أو

متنـاع دون زوال جمـرد اال  كـاجلنون أو ونقلهـا لألبعـدةاإلحرام سـلب الواليـ وهل أثر
 .)٧(ة أصحهام الثاين فعىل هذا يزوج السلطان كالغيب,? وجهانةالوالي
ًوكــل حــالل حــالال بــالتزويج ثــم أحــرم أحــدمها ولــو ففــي انعــزال ة أحرمــت املــرأ أو ٌ

ينعزل حتى جيـوز لـه  النه  واألصح أ, مبنيان عىل الوجهني املذكورين: وجهان,الوكيل
وهــل لــه التــزويج قبــل حتلــل املوكــل? قــال ة,  الــسابقةبعــد التحلــل بالوكالــالتــزويج 
وإن كـان ( : فيـه وجهـني حيـث قـال)الـوجيز( :أثبت صاحب الكتاب يعني: (الرافعي
ام يًللخـالف ذكـرا فـ ومل أر( :ال قـ)يتعاطى يف حالة إحرام املوكل بل بعده أنه ال األظهر

                                                 
 ).١٩٤\٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )١٣١\٥(, البحر )٥٠٩\١(احلاوي  ) ١(
 ).٢٤\٩(احلاوي  )٢(
 ).١٨٩\٧(املجموع  ) ٣(
 ). ٤٥٤\٧(العزيز  ) ٤(
 ). ١٨٦\٧(, املجموع )٥٦٠\٧(العزيز ) ٥(
 ).١٣٠\٥(, البحر )٥١٥, ٥١٤\١(احلاوي  ) ٦(
يكون الويل مفقـودا ال يعـرف كأن : , وصورة الغيبة)١٨٦\٧(, املجموع )٤١٣\٥(, روضة الطالبني )٥٦٠\٧(العزيز ) ٧(

 ).٥٦١\٧(العزيز . مكانه وال موته وال حياته, فيزوجها السلطان , ألن نكاحها قد تعذر من جهته
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, )١()ذكـره اإلمـام  وال)الوسـيط( ومل يتعـرض لـه يف ,عثرت عليه من كتب األصحاب
يف كتـاب النكـاح قـال القـايض حـسني   ماه ويوافق,)٢()إنه غلط (:وقال النووي : قلت
  لكـن قـال القـايض,تـزويجيملـك ال خالف أن الوكيل ال الكالم يف األولياء أنه ال عند

للوكيـل أن  حالل ثم أحـرم مل جيـز ذا وكل وهو: (ًأيضا يف باب نكاح املحرم قالحسني 
حكـم بًعـاد حـالال   تزوجيهـا إذاوهـل لـه, املـذهب  يف ظـاهرةيزوجها بالوكالـة الـسابق

 ولعلهــا مــستند , مقتــضية إلثبــات اخلــالفةوهــذه العبــار, )وجهانة?الوكالــة الــسابق
 فـإن ,من جهـة املعنـى متجـه//ومأخذه,  وبذلك ثبت الوجه املذكور,رمحه اهللالغزايل 

 وممن رصح بتنزيله منزلة ة,لغيبمنزل منزلة ا  بل هو,اإلحرام عىل الصحيح ليس سالب
 .)٣(يف مواضع القايض حسني ةالغيب

 ,زوج يف غيبتـه صـح  الغائب لو: فإن قلت,زوج يف زمن غيبته صح ووكيل الغائب إذا
 أن وكيـل )٤()املحـيط (يف  ى وقـد رصح حممـد بـن حييـ: قلـت,فلذلك صح مـن وكيلـه

 تزوجها القايض يف غري ولو, عن املوليه يتمكن من تزوجيها القايض عند غيبته يف السفر
خرج عـن حمـل واليتـه امتنـع عليـه  خالف أن القايض إذا  وال,حمل واليته مل يتمكن منه

 ,روجـه احلكـم يف حمـل واليتـه وخللفائه الذين استخلفهم قبـل خ,ًدام خارجا احلكم ما
واملعنــى يف ,  رصح بــذلك الفــوراين ,ينفــذ قــضاؤه  وإن كــان هــو ال,ةوأحكــامهم نافــذ
 ٍعارض للحاكم يف وفاته فنزل ذلك منزلـة عقـد ٍمتناع ليس ألمر أن اال:هاتني املسألتني

                                                 
 ).١٧٨\٧(, املجموع )٥١٤\٥(, روضة الطالبني )٥٦٠\٧(العزيز  ) ١(
 ).١٨٧\٧(املجموع  ) ٢(
 ).٩٥\٩(النجم الوهاج  ) ٣(
الدين أبو سعد النيسابوري, برع يف الفقه, وصنف يف املذهب واخلالف, وانتهت إليـه حممد بن حييى بن منصور, حميي  ) ٤(

, وكتـاب يف )لـه املحـيط يف رشح الوسـيط( رئاسة الفقهاء يف نيسابور, رحل الفقهاء من النواحي لألخذ عنه واشتهر اسمه,
 ).٥٥٩\٢( اإلسنوي طبقات) ٢٥\٧(طبقات السبكي . هـ٥٤٨ت) االنتصاف يف مسائل اخلالف(اخلالف سامه 
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امتنـع عـىل الـشخص  فعلم بذلك أنه ليس كل ما,  عن الوكيلةالوكيل عىل العني الغائب
 .)٢)(١(امتنع عىل نائبه

 :واملراتب ثالث 
 ةمانع مـن دوام الوكالـ  وهوة,املراد بسلب األهلي  وهو,ٍاملنع خللل يف الشخص: أحدها
 .ًرأسا
ٍاملنع ألمر خارج عنه كاملسألتني ا :ةالثاني عقد الوكيل عـىل ك و,لذين ذكرنامها يف القايضٍ

 ,ٍلنسبة بينه وبني املعقـود عليـه  فإن املنع إنام هو, فيصح,العني التي رأها ومل يرها موكله
 . أمكنه الترصف مع بقائه عىل حالهةزالت تلك النسب بحيث لو

ٍاإلحرام وصف قائم به وليس راجعا إىل خلل يف ذاته بأن أحلقناه :ةالثالث ً ٌ  األوىل ة باملرتبـٌ
 وجـب نفــوذ ةخــالف الـصحيح وإن أحلقنــاه باملرتبـة الثانيــ وجـب انعـزال وكيلــه وهـو

 صـححوه مـن بقـاء مـا وأمـا, يشبه أن يكون مأخذ الوجه املـذكور  فهذا,ترصف وكيله
 . مع منع الوكيل ففيه نظرةالوالي
 ,فيـه ثالثـة أوجـهيف اإلحـرام? ة  العامـ بالواليـةللقايض أن يـزوج هل لإلمام أو :فــرع

 ;جيـوز للقـايض جيـوز لإلمـام وال:وثالثهـا, اجلواز )٣()ملرشدا(وصحح يف , ال:أصحها
 ويف منعه من ذلـك ذريعـة إىل منـع سـائر,  ومجيع القضاة خلفاؤه,ألن والية اإلمام أعم

 هـو إن هـذا( :أن مـن أصـحابنا مـن قـالوذكر املحاميل , وغريهذكره املاوردي  ,خلفائه
امتنـع مـن  ن اإلمـام إذا أل;القائل عـىل املـذهب من هذا خطأ وهذا: ( ثم قال)الصحيح

                                                 
 ).٩٥\٩(, النجم الوهاج )١٨٦\٧(, املجموع )٤١٤ ,٤١٣\٥(, روضة الطالبني )١٣٢\٥(البحر  ) ١(
مـستثناة مـن ) لـيس كـل مـا امتنـع عـىل الـشخص امتنـع عـىل نائبـه ( القاعدة أن الوكيل بمنزلـة األصـيل فيكـون قولـه  ) ٢(

 .القاعدة
 ).٩٥\٩(ب يف ترمجته ص, وذكره يف النجم الوهاج البن أيب عرصون وقد ذكرت هذا الكتا ) ٣(

هـــــــــل  
لإلمـــــام 

 أو
للقــايض 
 أن يزوج
 بالواليــة
ة العامـــــ

يف 
 ? اإلحرا
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نصبهم  منصوبني من قبله وإنام هنم ليسوا أل;التزويج مل جيب أن يمتنع خلفاؤه من ذلك
 )١()مات مل ينعزل احلكام بموته تراه لو ملصالح املسلمني أال

 فهــل لنــواهبم ,امتنــع عــىل اإلمــام والقــايض مــن التــزويج يف حالــة اإلحــرام إذا :فــــرع
ًكـان حمرمـا مل   أن اإلمـام إذا)احلاوي( عن ) ةاحللي(يف املحلني التزويج? حكى الشايش 

النقـل   فهـذا,)٢(خللفائـه مـن القـضاة املحلـني? فيـه وجهـان وهـل جيـوز, جيز أن يـزوج
ولعـل , ًحيـارص) احلـاوي( لكني مل أره يف عن ,رصيح يف إثبات اخلالف يف نواب اإلمام

 .فهمه من التعليل املذكور يف الوجه الثالث أو خرآٍرواه يف موضع الشايش 
 ,يف نواب اإلمام ففي نواب القايض أوىل إن مل نقطع فـيهم بـاملنع//جرى اخلالف  وإذا

ًقطعـا  يعقـدون يف حـال إحرامـه إمـا يقتيض أن نواب احلـاكم ال املذكوروكالم املحاميل 
هنم ينعزلون بموته فانتفت العلـة التـي اقتـىض كالمـه أن خلفـاء   إل;عىل الصحيح وإما

 نـواب احلـاكم عـىل أهنـم ينعزلـون ختـريج تـزويج  ووجـب,يمتنعـون ألجلهـا اإلمام ال
 احتمل ,األصح  ينعزلون بموته وهو: وإن قلنا,شبهوا نواب اإلمامأ ال :بموته فإن قلنا

 ألن ;يمتنـع  واحتمـل أن يقـال ال,يمتنع عىل وكيـل اخلـاص املحـرم  يمتنع كام:أن يقال
 عـىل أن ,نيبهحيكـم ملـست ستقالل بدليل أنه النائب احلاكم وإن انعزل بموته فله رتبة اال

أحلقناه باحلكام  فقد, ال: حكمه ملستنيبه عىل انعزاله بموته إن قلنا أهنم بنوا  ذكرالرافعي
ــستقلني ــاء  ويف صــحة هــذا,امل ــاب لنظــر لع البن ــدر اهللا الوصــول إىل كت ــذكره إن ق ــا ن ن
 ينعـزل بموتـه فهـو ال وجـه ملنعـه إذ تلخص هنا أن نائب اإلمـام يعقـد والواملة, األقضي

  ينعـزل فهـذا: وإن قلنـا,ينعزل فكـذلك  ال:ونائب القايض إن قلنا, ٌنائب عن املسلمني
 عقده  حمل نظر يف تنزيله منزلة الوكيل اجته جواز

                                                 
 ).٩٥\٩(, النجم الوهاج )١٣٢\٥(, البحر )٥١٧\١(احلاوي ) ١(
 ).٤٢٠\١(احللية  ) ٢(

امتنــع عــىل  إذا
ــــــــــــــام  اإلم
والقــايض مــن 
التــــــزويج يف 
ــــــــــــــــة  حال

 فهل ,إلحراما
لنــــــــــــواهبم 
ــــــــــــني  املحل

 ?التزويج
 أ//١٧٠
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ذكرنـا يف   مـاوإن نزلنـا منزلـة الوكيـل كـان حكمـه عـىل, )١(] مااله بانعزاله بعزلـه وال[
 إذا ًمـثال أو ةاملـرصي  ويف نفيس من القايض الكبـري كقـايض  الـديار,وكيل الويل اخلاص

ينعزلـون  ينعزلـون بموتـه أو هل نوابه كنواب اإلمـام ال, ًوىل اإلمام قاضيا جلميع الدنيا
:  قــالةيف كتــاب األقــضي لكــن القــايض حــسني ً مل أريف ذلــك تــرصحيا,إطالقهــم لظــاهر

مـات مل  وكـذلك وايل اإلقلـيم إذا, مات مل ينعزل القـضاة مـن جهتـه اإلمام األعظم إذا(
انعزال نواب القايض بموتـه واخلـالف  ذلك بعد أن ذكر ذكر, )ينعزل القضاة من جهته

  القـايض الكبـرينإ:  فيحتمـل أن يقـال,ى بني اإلمام األعظم ووايل اإلقلـيمو فس,همفي
 .)٢( وحيتمل أن يفرقة التساع اخلط;بمنزلة وايل اإلقليم

 . )٣(ٍيصح نكاحه قبل التحلل بعمل عمرة يف األصح من فاته احلج ال :فــرع
 :إن قـال  نظـرة,املـرأ ل أوإحرام الوكيـ ل الويل يف التزويج يف حال إحرامه أويوك :فــرع
قد يف اإلحرام مل يـصح ع وإن وكله لية,تعليق الوكال حصل التحلل فقد وكلتك فهو إذا
 يف حـال ة فـإذن املـرأ, ومن أحلق اإلحـرام بـاجلنون مل نـصححه, صح,أطلق بعده أو أو

الفقيـه بـن سـعيد  وقـال منـصور, )٤(قاله الرافعي هكذا, عىل التفصيل املذكور إحرامها
, احـل مـن إحرامـه صـح ًوكل املحـرم رجـال ليزوجـه إذ إذا: ()٥()املستعمل (يف كتاب 

طلـق فـالن زوجتـه أن  إذا طلـق إحـدى زوجاتـه األربـع أو ًوكل رجال ليزوجه إذا ولو

                                                 
 . هذه العبارة فيها غموض ) ١(
 ).٩٥\٩(النجم الوهاج  ) ٢(
 ).٤١٣\٥(روضة الطالبني  ) ٣(
 ).١٨٦\٧(,املجموع)٥٦١\٧(العزيز ) ٤(
ًامعيل أبــو احلــسن التممــي الــرضير الفقيــه, كــان فهــام حاذقا,صــنف املختــرصات يف الفقــه يف نــذهب منــصور بــن إســ ) ٥( ً

ًالشافعي, وكان شـاعرا جمـودا, وكـان جنـديا قبـل أن يعمـى, لـه مـصنفات يف املـذهب منهـا كتـاب  ً املـذكور يف ) املـستعمل(ً
طبقـات اإلسـنوي . ًأيـضا مـن تـرجم لـه, وذكـره )١٨٦\٧(هــ, وذكـر هـذا الكتـاب النـووي يف املجمـوع٣٠٦الـرشح, ت 

 ). ٢١٦\٢(طبقات الشافعني ) ١٤٤\١(

 نكــــــاح 
مــن فاتــه 

  .احلج
 

ل الويل يوك
ــزويج يف  الت

يف حــــــــال 
ـــه أو  إحرام
 إحــــــــــرام
ــــــــل  الوكي
ــــــــل  الوكي
 الوكيـــل أو

 . ةاملرأ
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فرق بني  ال: (قال ابن القطان , )ة وفرق بأن اإلحرام له غاية معلوم,مل يصح ها لهيزوج
 .)١()يصح يف اجلميع املسائل الثالث عندي فيصح يف اجلميع أوال

 .)٢()يملك الترصف بعيد  ممن الةوعندي أن تصحيح الوكال: (قال الشايش 
 كـام,  وبـه قطـع اجلمهـورة,ألة اإلحـرام فالـصحيح فيهـا الـصحمـس أما: (قال النووي  

  واإلذن وال//ةبطالن الوكال:  أصحهام, وجهاناماملسألتان األخريتان ففيه وأما, سبق
 .)٣()يصح التزويج

 فـإن ة,اسـدًوكل املحرم وكيال يف تزوجيه فالوكالة ف لو :)األم(قال يف : (وقال الروياين  
عـىل التفـصيل الـذي ذكـره   ويف تنزيـل هـذا,)٤() الوكيل بعد حتلله صـح النكـاحهزوج

 . نظرالرافعي
ًوكل حالل حمرمـا ليوكـل حـالال بـالتزويج ولو ً  ٌريألنـه سـف; فأصـح الـوجهني اجلـواز, ٌ

 .)٥(حمض
يــصح  األذن باطــل وال( :قــال ابــن القطــان , أحــرم ثــم أذن لعبــده يف التــزويج :فــــرع
وهـي  جيـوز ال : فقـال,ٌ حمرمة لعبدها يف النكاحأذنت فلو: ( البن القطان:قيل, )النكاح
 ).كالرجل

 وحيتمـل عنـدي اجلـواز: ( قال الـدارمي ,)وعندي يف املسألتني نظر( : قال ابن املرزبان 
 واملحرم , ألن العبد يعقد لنفسه;جيب أن يصح يف اجلميع( :ايش  قال الش,)يف املسألتني
 .)٦()نائب وال ليس بعاقد

                                                 
 ).١٨٧\٧(, املجموع )٤٢٠\١(حلية العلامء  ) ١(
 ).٤٢٠\١(حلية العلامء  ) ٢(
 ).١٨٧\٧(املجموع  ) ٣(
 ).١٣٣\٥(البحر  ) ٤(
 )٩٥\٧(, النجم الوهاج )١٨٦\٧(املجموع  ) ٥(
 ).١٨٧\٧(, املجموع )٤٢١\١(حلية العلامء  ) ٦(

 
أحرم ثم 

أذن 
لعبــده يف 
 .التزويج

 

مراجعـــة 
املحـــــرم 
 . لزوجته
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 .)١(ةًبناء عىل أهنا استدام, يصح رجعة املحرم عىل األصح :فــرع
يف إحرامـه عـىل   فلـه أن خيتـار, وأسـلمن فـأحرمةمـن أربعـة نـسو أسـلم عـىل أكثـر ولو

 .)٣( قوالن:وقيل, )٢(املذهب
 صـح النكـاح بخـالف ,ًزوج يف صـالته ناسـيا تـ ألنـه لـو;ويصح تزويج وكيل املـصيل 

 .)٤(ةصحيح  فإن عبارته غري,املحرم
 عمـل هبـا ةقبله? فإن كانت بينـ  هل كان النكاح يف اإلحرام أو,اختلف الزوجان :فــرع
ال,  : وقالـت,وإن ادعى وقوعـه يف اإلحـرام ج أنه قبله فالقول قولهفإن ادعى الزو وإال

 فإن كـان ,ومؤن النكاح قوهلا والقول يف املهر,  إلقراره بتحريمها;حكم ببطالن النكاح
 وإن مل ,هلا مهر  فال,أدري  ال:ةوإن قالت يف هذه احلال, قبل الدخول وجب نصف املهر

ّيدعيا شيئا وشك  لتحـل ةفالنكـاح صـحيح والـورع أن يفارقهـا بطلقـ: (قال الشافعي , اً
 .)٦)(٥(ًوخرج األصحاب قوال بالبطالن من مسألة قد امللفوف, )لغريه بيقني

لكن , ًكون املحرم شاهدا يف النكاح وينعقد بحضوره الصحيح املنصوص جواز :فــرع
  ال"لروايـة جـاءت ; )جيـوز ال( :صـطخري  وقال اإل,)٧()التنبيه(يكره كام رصح به يف 

                                                 
 ).١٨٦\٧(, املجموع )٢٥٣\٧(, رشح السنة )١٣٤\٥(البحر  ) ١(
 ).ًألنه ليس نكاحا, هذا هو املنصوص للشافعي, وهو املذهب, وبه قال مجهور األصحاب: (قال)١٨٧\٧(املجموع  ) ٢(
 ). ١٨٧\٧(املجموع  ) ٣(
 ). ١٨٦\٧(املجموع  ) ٤(
 .أطال يف تفصيلهاو) ١٨٨, ١٨٧\٧(, املجموع )٥١٨\١(احلاوي  ) ٥(
ًكـان ميتـا, وقـال الـويل : ًقد ملفوفا يف ثـوب نـصفني, وقـال: هذه املسألة ذكرت يف باب اختالف اجلاين ومستحق الدم ) ٦(

. ًيفـرق بـني أن يكـون ملفوفـا عـىل هيئـة التكفـني أو يف ثيـاب األحيـاء: الويل, وقيل: ًكان حيا فأهيام يصدق قوالن, أظهرمها
 ).٢٧٢\٥(مغني املحتاج ) ٧٩\٧(روضة الطالبني 

 ). ١٨٥\٧(, املجموع ٧٢, التنبيه ص)٣٢٧\٢(, التتمة )٥١٧\١(احلاوي  ) ٧(

كــــــــون 
املحـــــرم 
ًشـــــاهدا 

يف 
 .النكاح 

 

اختلــف إذا 
 ,الزوجـــان

هــــل كــــان 
النكــــاح يف 
 اإلحــرام أو

 قبله? 
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 ,عقـد رضاكـان حـ  فعىل هذا لو,)١(ةوليست بثابت,  "يشهد  ينكح وال ينكح املحرم وال
 فيـه وجهـان يف , فهـل يثبـت النكـاح بـشهادته,ٌحالل ثم أحرم واختلف الزوجان وهو

 .)٢()التتمة(
عـن حكايـة فحكـى الرويـاين , )٣( .خيطب ال:  صح يف احلديث ,يف خطبة املحرم:فــرع

ة, الكراهيـ هـور وبـه قطـع اجلم,املـذهب  وظـاهر,ً وجها بتحريمهـا)التقريب(صاحب 
 ةوعطـف اخلطبـ, )٤()حيرم  والةيكره للمحرم خطبة املرأ( : واألصحابفقال الشافعي

 .)٥(جائز وهو, عىل النكاح يف احلديث عطف للمكروه عىل احلرام
 .)٦(حيرم  والة,ً ويكره للحالل أيضا خطبة املحرم, لنفسه يكره لغريهةره اخلطبيك وكام

طلـب   وهـوة,خيطـب املـرأ  وال:معنـاه . "خيطـب وال" : صـىل اهللا عليـه وسـلم وقوله 
 التـي بـني يـدي ةاملراد بـه اخلطبـ: (وقال أبوعيل الفارقي , )٧(الصواب هو  هذا,زواجها

 )٩(حامل عليه  غلط ال  وهو,)٨()خرهاآحلمد هللا إىل ا:العقد وهي
                                                 

هـذه الروايـة : قال األصـحاب: قال النووي يف رشح املهذب): ( ١١٨٢\٣(, ويف التلخيص احلبري)١٨٥\٧(املجموع  ) ١(
لفقهاء أخذها استنباطا من فعل أبان بن عـثامن ملـا امتنـع مـن غري ثابتة , وهبذا جزم ابن الرفعة, والظاهر أن الذي زادها من ا

 ). حضور العقد
 ).١٨٥\٧(, املجموع )٣٢٧\٢(التتمة  ) ٢(
 .سبق خترجيه ) ٣(
 ).١٨٥\٧(املجموع  ) ٤(
واألكـل مبـاح واإليتـاء ) كلـوا مـن ثمـره إذا أثمـر وآتـوا حقـه يـوم حـصاده: (ومثل له بقوله تعاىل) ١٨٥\٧(املجموع  ) ٥(
 . جبوا
 ).١٨٦\٧(املجموع  ) ٦(
 ).هذا هو الصواب الذي عليه العلامء كافة: (وقال) ١٨٥\٧(املجموع  ) ٧(
 وسكت عنه, والرتمذي, كتاب النكاح, باب ما جاء يف ٣٠٦ص) ٢١١٨(أبو داود, كتاب النكاح, باب خطبة النكاح ) ٨(

 . حديث حسن: , وقال٢٦٦ص)١١٠٥(خطبة النكاح 
 . للفارقي) فوائد املهذب(ونقله عنه من كتاب ) ١٨٥\٧(املجموع  ) ٩(

ــــــة  خطب
 .املحرم
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  ).اصطياد كل مأكول بريء :اخلامس(: قال 

ًوحـرم علـيكم صـيد الـرب مـا دمـتم حرمـاm:لقوله تعـاىل ُ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ُِّ ُ َ َ َ ُ َُ ُِّ ْ َُ...l)واحـرتز بـالربي عـن )١ 
 )صـطياداال( : واستغنى املصنف بلفـظ)٢(حالل بالنص واإلمجاع  البحرفصيد البحري

                                                 
 ).٩٦(املائدة  ) ١(
 ). ٣٩٥\٥(,املغني )٧٩١\٢(, هداية السالك )١٩٣\٧(, املجموع )١٠٧٨\٢(, احلاوي )١٦٩\٨(اإلرشاف  ) ٢(

 أ//١٧١
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 فـرصح بـه )الوسـيط(يف  وأما, )الوجيز(يف  فعل الغزايل // وكذلك,عن قيد الوحيش
ٍكل مأكول متوحش ليس ما: (فقال ٍ  .)١()ًئياُ
  :سواه من الربي الذي مل يتولد من جنسني ثالثة أقسام  وما,املحرم عىل املحرم هو فهذا
 بـل ;حتـرم بـاإلحرام وكلهـا ال, مـأكول حيش غريوو, مأكول وإنيس غري, نيس مأكول إ

 .)٢(عندنا جزاء فيها باقية عىل حكمها قبله وال
فحـرام  والبحـر يعـيش يف الـرب ما أما, اءكان عيشه يف امل ومرادنا بالبحري الذي حيل ما 

 التي تغوص يف املـاء وختـرج ةاملائي سيأيت يف املتولد الربي والطيور ًعىل املحرم تغليبا كام
 .)٣(ةبري

 .)٥( ً خالفا ملالك,)٤(فرق يف الوحيش بني املستائنس وغريه وال 
  .)٦( بل يبقى عىل أصله, مل حيرم,نيسإتوحش  لو وكذا
كـان  إذا أمـا, يف احلـل كـان البحـر واإلمجاع عىل حله حملـه إذا, البحر ذكرنا يف صيد وما

,  أنــه حــرام عــىل احلــالل واملحــرم:عــن الــصيمري  فنقــل الرويــاين ,يف  احلــرم  البحــر
 .)٧(ةي إلطالق اآل;خالفه واملشهور

 ). واهللا أعلم.املتولد منه ومن غريه وكذا(: قال
 .ٌواحلرام منها قسم واحدة,  وأربعة أقسام بري,املتولد بحري علمت أن غري وقد

                                                 
 ).٦٩٣ \٢(, الوسيط ١٥٠الوجيز ص ) ١(
 ).١٩٣\٧(املجموع  ) ٢(
 ).٢٠٦\٦(ن , اجلامع ألحكام القرا)١٩٣\٧(املجموع  ) ٣(
 ).١٩٣\٧(, املجموع )٤١٩\٢(, روضة الطالبني )٦٩٣\٢(الوسيط  ) ٤(
وال جيوز للمحـرم ذبـح احلـامر الوحـيش , وإن دجـن : ( , ما نصه)٦٠٤\٢(, ولكن يف إرشاد السالك )٦٦\٣(املنتقى  ) ٥(

 ).اء, ألن أصلها التوحشوصار يعمل عليه كاألهيل , وال الظبي الداجن وال البازي الضاري, فإن فعل فعليه اجلز
 .وال جزاء فيه بال خالف; ألنه ليس بصيد: قال) ١٩٣\٧(, املجموع )٤١٩\٢(روضة الطالبني  ) ٦(
 .٣٩١, كفاية املحتاج ص)٥٩٣\٣(, النجم الوهاج )٧٩١\٢(, هداية السالك )١٠٧٨\٢(احلاوي ) ٧(

من حمظورات 
اإلحرام, 
صيد كل 

 .مأكول بري

 
 

من حمظورات 
اإلحرام صيد 
ربي ماتولد من ال
 . ومن غريه
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 ,ً أحدمها حرام عىل املحرم فيحرم ذلك املتولد احتياطااملتولد فإن كان من جنسني وأما 
جيـب  ال: ( قال)١( أن ابن القاص ةيف كتاب األطعموحكى املاوردي , وجيب فيه اجلزاء

 .)٢( وأنه وهم منه)كول اللحم وغريهاجلزاء يف املتولد بني مأ
يقتضيه اإلمكان ستة أقـسام ينـدرج فـيام نحـن فيـه ثالثـة  واملتولد من الربي بحسب ما 

 :أقسام
 .)٤( والضبعمن  الذئب  )٣(املتولد بني جنسني أحدمها مأكول كالسمع : أحدها

 واملتولــد بــني   الغــنمو )٥( مــن مــأكولني أحــدمها وحــيش كاملتولــد بــني  الظبــاء :الثــاين 
 .)٧( ذكر  احلجل  وهو,)٦( واليعقوب ةالدجاج

 .األهل ر ومحاالوحش مأكول كحامر ٍاملتولد من وحٍيش مأكول وأهيل غري :الثالث 
وكـذلك رصح ,  وكلها حتـرم عـىل املحـرم,ٌ داخلة يف كالم املصنفةفهذه األقسام الثالث

ً يف أن كال منها يف أصله ةاشرتكت هذه األقسام الثالث وقد, خالف فيه  وال,األصحاب

                                                 
أحد أئمة املذهب ومـن ال تقـع العـني عـىل مثلـه يف علمـه أبو العباس أمحد بن أيب أمحد الطربي أبو العباس ابن القاص  ) ١(

, طبقـات اإلسـنوي )٣٧١\١٥(سـري أعـالم النـبالء . هــ٣٣٠ت ) أدب القضاء(و) املفتاح(و) التلخيص(وزهده له كتاب 
)١٤٦\٢.( 
 ). ٤٨٩\١(, حياة احليوان )١٤٧\١٥(احلاوي  ) ٢(
 ). ٤٨٧\١(حياة احليوان . , وحكمه أنه حمرم األكل ًولد الذئب من الضبع, أرسع عدوا من الريح : السمع ) ٣(
 ).٥٤\٢(حياة احليوان . ضبعة, ألن الذكر ضبعان, وحكمه حل األكل: معروفة, واليقال: الضبع ) ٤(
 ). ٨١\٢(حياة احليوان . (الغزال, وحيل أكله بجميع أنواعه: الظبي ) ٥(
 ). ٤٤٨\٢(حياة احليوان. ذكر احلجل: اليعقوب ) ٦(
طائر عىل قدر احلامم, كالقطا أمحر املنقار , ويسمى دجاج الرب, وهو صـنفان, نجـدي وهتـامي, ويعيـيش عـرش : احلجل ) ٧(

 ). ٢٧٩\١(حياة احليوان .ًوأكلها حالل لتفاقا.سنني



  
٦٥٥ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ٍاملأكول واملتوحش معا يف جانب واحـد أخالطـه  فلـم يـدر ٍشـك يف يشء مـن هـذا وولـ, ً
 .)١(جيب  استحب فداؤه وال?وحيش مأكول أوال

 :يقتيض اإلحرام حتريمه وثالثة أقسام أخرى متولدة من جنسني كل منهام ال
  فهـذا, شـاةوٍ كاملتولد من  ذئـب ,املتولد بني وحيش غري مأكول وأنيس مأكول : أحدها

ً ألن كـال مـن ;عىل حكمـه قبـل اإلحـرام  بل هو,جزاء فيه  وال,حيرم بسبب اإلحرام ال
 وقـد,  هنـاة للتحريم يف الثالثة األقـسام األوىل منتفيـة املقتضية فالعل,أصله ليس بحرام

  وهـذا,)٢(أصليه وحٍيش حـرام أحد  وما,أحد أصليه مأكول حرام  أن ماأطلق الرافعي
ٌبـري : ( حيـث قـال)احلـاوي الـصغري(ً وأشد منه إهيامـا عبـارة ,القسم يوهم حتريم هذا

 ة,حمـررٍاإلهيام إنام جـاء مـن عبـارة غـري  وهذا, )٣( ) أويف أصله أحدمهاٌكولأمتوحش م
 .يف أصله وحيش مأكول ما وحيش مأكول أو:  يقالة أنوالعبارة املحرر
وحكمـه حكـم , غـري مـأكول//وإنـيسمتولد من وحـٍيش غـري مـأكول  :والقسم الثاين

 .)٤(الذي قبله
 

خفـاء بـأن حكمـه   وال, مـأكول  كالبغـل غـري ٌمتولد بني أهليني أحدمها :القسم الثالث
 .مله الصيد املحرم مخسة أنواع سبق بياهناجف. )٥(حكمها
ٍ ويف قول غريب أنه من صيد البحر,جيب اجلزاء بقتله  من صيد الرب اجلراد  :فــرع ألنـه ;ٍ

 .)١(يتولد من روث  السمك 
                                                 

ـــان )٣٣٢\٥(البحـــر  ) ١( ـــاج )٢٠٩) (٢٠٧\٧(, املجمـــوع )٤٢٢\٢(, روضـــة الطـــالبني )١٨٧\٤(, البي , مغنـــي املحت
)٣٠١\٢.( 
 ).٤٩٥\٣(العزيز  ) ٢(
 ). ٢٣٩\١(احلاوي الصغري  ) ٣(
 ).٣٠١\٢(مغني املحتاج  ) ٤(
 ).٣٠١\٢(مغني املحتاج  ) ٥(

 ب//١٧١

حكم صيد 
اجلراد 

الدجاجة 
 . احلبشية
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 حتـرم عـىل ,) ديهن سـ(ويـسمى بـالعراق , )٢(  وهي شبهة  بالدراج ة احلبشية و الدجاج
ــا اجلــزاء,املحــرم ــالطريان  ألهنــا; وجيــب فيه ــع ب ــام,ٌوحــشية متتن ألفــت   وإن كانــت رب
 .)٣(البيوت

 :رضبان يؤكل من الدواب والطيور ال ما :فــرع 
 فمنـه مـا, جزاء بقتلـه تعرض له باإلحرام والحيرم ال ٌليس له أصل مأكول ال  ما:األول 

 الكلب العقـور و ة  و الفأر و العقرب  ة  كاحليةمنفع ًفيه أذى بال ما  وهو,يستحب قتله
) ٤(والعقـــاب  و النـــرسو الـــدب   و النمـــر و األســـد  و الـــذئب  ة و احلـــدأو الغـــراب 

: س والقــرق)٩ (ة واحللمــ)٨(  والقــراد و اخلنزيــر )٧(  والزنبــور)٦(  والبــق)٥( والربغــوث

                                                                                                                                            
 . عن كافة العلامء أن فيه اجلزاء: ونقل يف البحر) ١٩٣\٧(, املجموع )٣٣٢\٥(, البحر )١٠٥٤\٢(احلاوي ) ١(
حيـاة . احلل, ألنه إما من احلامم أو من القطا, ومها حالالن: هطائر مبارك كثري النتاج, واحدته دراجة, وحكم: الدراج ) ٢(

 ). ٤١٢\٢(احليوان الكربى 
 ).١٩٣\٧(,املجموع )٣٣١\٥(البحر  ) ٣(
أبـرص مـن عقـاب لـه خملـب ولـذلك حيـرم أكلـه, : طائر معروف, اجلمع أعقب ألهنا مؤنثة, حاد البرص يقـال: العقاب ) ٤(

 ). ١١٠\٢(ياة احليوان الكربى ح. ال يستحب: وقيل يستحب قتله وقيل
ًدويبة سوداء صغرية شبه احلرقوص تثب وثبااجلمع براغيث ويعرض له الطريان يقال إنه عىل صورة الفيـل : الربغوث ) ٥(

 ).١٤٩\١(وحياة احليوان الكربى ) ب ر غ ث( لسان العرب مادة . له أنياب يعض هبا وخرطوم يمص به
حيـاة احليـوان الكـربى . ذا شم رائحة اإلنسان رمى نفسه عليه, وهو مما ال نفـس لـه سـائلهالبعوضة واجلمع بق إ: البقة ) ٦(
)١٨٨\١.( 
ًالدبر وهي تؤنث, وسميت النحلة زنبورا واجلمع زنابري كنيته أبوعيل, وهو سهيل وجبيل, ويتميز ذكورها مـن : الزنبور )٧(

 ).٤٦٥\١(حياة احليوان الكربى . إناثها بكرب اجلثة وحيرم أكله
ــالبعري ونحــوه وهــو كالقمــل لإلنــسان الواحــدة: القــراد )٨( ــاة احليــوان الكــربى . قــردان: قرادةواجلمــع: مــا يتعلــق ب حي
)١٤٨\٢ .( 
ًأول مـا يكـون صـغريا قمقامـة ثـم يـصري :القـراد: األصـمعي: قال. القراد العظيم الضخم: واحدة احللم وهي: احللمة )٩(

 ).٢٩٢\١(, حياة احليوان الكربى )ح ل م ( هتذيب اللغة مادة. وحيرم أكلهًمحنانة ثم يصري قرادا ثم يصري حلمة 

حكم 
 ماصيد 
يؤكل  ال

من 
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زاد قيـل   فـإذا,  قيل له  محنان  كرب إذاالذي  وهو: والقمقام, )١( الصغار البعوض  وهو
 .)٣)(٢(عظم قيل له  حلم  فإذا, له  قراد
يستحب   فال,)٦( والشاهني)٥( والبازي و الصقر )٤(  كالفهد ة,فيه منفعة ومرض ومنه ما
رشح (ويف , يف القسم األول  العقاب  ذكر) ةالروض( وويف الرافعي, )٧(يكره وال قتلها

 .)٨(ذكره يف هذا القسمالطيب   وتعليقة القايض أيب)املهذب
ــا ــه م ــ ال  ومن ــه منفع ــر في ــهةمــرض  والةيظه ــافس ,)٩( فيكــره قتل  )١٠(واجلعــالن كاخلن
 ,)٢(  وبنات وردانو الذباب  و الدود )١( ثاغ والب)١٢(ة والرمخ)١١( والرسطان

                                                 
 ).٢٥٥\٢(حياة احليوان الكربى  ) ١(
 ). ٢٧٤\٢(حياة احليوان الكربى . وهو شديد التشبث بأصول الشعر ) ٢(
 ).٢٢٧\٢(, حياة احليوان الكربى )٢٠٨\٧(املجموع  ) ٣(
.  للكلب يف أدوائه ودوائه, ويرضب به املثل يف كثرة النـوم ومـن خلقـه الغـضبواحد الفهود ويف طبعه مشاهبة: الفهد ) ٤(

 ). ٢٢٧\٢(حياة احليوان الكربى 
خمففة الياء ومجعهـا بـزاة ويقـال للبـزاة والـشواهني وغريمهـا ممـا يـصيد صـقور وكنيتـه أبـو : أفصح لغاته بازي: البازي ) ٥(

ًانات تكربا وأضيقها خلقا وهـو ال يكـون إال أنثـى وذكرهـا مـن نـوع األشعث وأبو البهلول وأبو الحق وهو من أشد احليو ً
 ). ١٣٤\١(حياة احليوان الكربى .. آخر كاحلد والشواهني وهو مخسة أنواع

حيـاة . ًمجعه شواهني وشياهني وهو أنواع وهو من جـنس الـصقر إال أنـه أبـرد منـه مزاجـا وهـو ممـا يـصاد بـه: الشاهني )٦(
  ).١٤\٢(احليوان الكربى 

 ).٢٠٨\٧(املجموع ) ٤٩٤\٣(العزيز  ) ٧(
 ).١٥٦\٨(اإلرشاف) ٢٠٨\٧(املجموع ) ٤٩٤\٣(العزيز  ) ٨(
 ).٢٠٨\٧(املجموع  ) ٩(
واحدها جعل وهو دويبة تسمى الزعقوق وهو من أكرب اخلنفساء شديد السواد يف بطنه نوع محرة يوجـد يف : اجلعالن ) ١٠(

   ). ٢٤١\١(حياة احليوان الكربى . ذارهمراح البقر واجلواميس وحيرم أكله الستق
 عقرب املاء وهو من خلـق املـاء ويعـيش يف الـرب لـه خمالـب وأظفـار حـداد يـسلخ ىحيوان معروف ويسم: الرسطان ) ١١(

 ). ٤٧٨\١(حياة احليوان الكربى . جلده يف السنة ست مرات وحيرم أكله
ال يرىض مـن اجلبـال إال بـاملوحش منهـا وال مـن األمـاكن إال ,  طائر أبقع يشبه النرس يف اخللقة واجلمع رخم: الرمخة ) ١٢(

 ).٤٥٣\١(حياة احليوان الكربى . وحيرم أكلها. أبعدها
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ٌة يبـوهـي دو,  ة هـي  اللحكـ (:)٣ ( وقال ابن الـسكيت,ذكرها الشافعي   كذا,واللحكا 
 .الطيب  قاله القايض أبو كذا,  )٥( )ةوالوزغ )٤(محراء يف الرمل تشبه  سام أبرص 

 صـىل اهللا عليـه وسـلم  أن النبـيمما يستحب قتله ففي احلـديث وينبغي أن يكون  الوزغ  
 .)٧(دون احلرشات  حيرم قتل الطيور:ٍويف وجه شاذ, )٦(وسامه فويسقا بقتل  الوزغ أمر

 , خالف مبني عىل اخلالف يف جـواز أكلهـا)٨( ويف وجوب اجلزاء بقتل اهلدهد والرصد
 هنـى صىل اهللا عليـه وسـلم أن النبي صح   وقد,)٩(األصح  وهو,إن جاز وجب وإال فال

 .)١٠(" والرصد" و اهلدهد " ة و النحل" ة  النمل:أربع من الدواب تلعن ق
 .)١٢( والضفدع)١١(  واخلطافو النحل جيوز قتل  النمل  وال

                                                                                                                                            
حياة احليـوان . طائر أغرب دون الرمخة بطيء الطريان وهو من رشار الطري ومما ال يصاد منها وحيرم أكلها خلبثها: البغاث ) ١(

 ). ١٦٩\١(الكربى 
دويبة تتولد يف األماكن الندية وأكثر مـا تكـون يف احلاممـات والـسقايات, وهـي تـألف احلـشوش وحيـرم : بنات وردان ) ٢(

 ). ٤٤٢\٢(حياة احليوان الكربى . أكلها الستقذارها
نيف كثـرية يف اًيعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت كان عاملـا بـالنحو وعلـم القـران واللغـة والـشعر, ولـه تـص ) ٣(

الفهرسـت . هـ٢٤٤ت). معاين األلفاظ) (البحث(و) واملنطق) (األمثال(شعر وتفسري دواوين العرب منها عاين المالنحو و
 ).٣٤٩\٢(بغية الوعاة ) ١٦\١٢( سري أعالم النبالء ١١٤ص

 ). ٤٦٨\١(حياة احليوان الكربى . من كبار الوزغ, وحيرم أكله: سام أبرص ) ٤(
 ).٣٣٦\٢(حياة احليوان الكربى  ) ٥(
 .٩٩٤ص) ٥٨٤٤(لم, كتاب السالم, باب استحباب قتل الوزغ مس ) ٦(
 ).٢٠٨\٧(املجموع  ) ٧(
أحـد, وهـو رشس الـنفس افري واجلمـع رصدان ال يقـدر عليـه هو طائر معروف فـوق العـصفور يـصيد العـص: الرصد ) ٨(

 ). ٣٢\٢(حياة احليوان الكربى . شديد النفرة, وحيرم عىل القول الصحيح للحديث
 ). ٢٠٨\٧(املجموع ) ٣٣١) ٤٩٤\٣(العزيز ) ٣٣٠\٥(البحر ) ٢٢٣\٤(لسنن واآلثار معرفة ا ) ٩(
 .بإسناد صحيح عىل رشط البخاري ومسلم): ٢٠٩\٧(أبو داود, باب قتل الذر, وقال يف املجموع ) ١٠(
ــ: اخلطــاف ) ١١( ــة يف الق ــيهم رغب ــدة إل ــبالد البعي ــاس تقطــع ال ــور القواطــع إىل الن رب مجعــه خطــاطيف, وهــو مــن الطي

 ). ٣٦١\١(حياة احليوان الكربى . منهم,ويعرف بعصفور اجلنة,ألنه زهد فيام يف أيدي الناس فأحبوه, وحيرم أكله
 ).٢٠٨ \٧(املجموع ) ٤٢١\٢(روضة الطالبني ) ٤٩٤\٣(العزيز  ) ١٢(
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وإن , خـالف  فقتله حرام بـالةٌفعة مباح فإن كان فيه من,الذي ليس بعقور الكلب  وأما
  وال, غـريهالرافعـي  ومل يذكر, يكره: وقيل, فاألصح حتريم قتلهةٌمل يكن فيه منفعة مباح
 .)٢) (١(بقتل الكالب منسوخ واألمر, فرق بني األسود وغريه

 .)٣(سبق حكمه  وقد,أحد أصليه مأكولا م أن :الرضب الثاين
 فـإن جرحـه فنقـصت ,ه باجلرح والقطـعائجزكل ما حرم صيده حرم التعرض أل:فــرع
  فـإذا, وجيب عليه أن يراعي جرحـه ويتعاهـد طعمـه ورشبـه,بيان واجبه  فسيأيت,قيمته

ٌفهل يلزمـه يشء?وجهـان كنظـريه , أثر ٌ وإن برأ ومل يبق نقص وال,الضامن اندمل استقر
 .)٤(نتف ريشه فعاد  وجيريان فيام لو,ِيف جراحة اآلدمي

وقيمتـه معتـربه باجتهـاد ,  حرام عـىل املحـرم مـضمون بقيمتـه//املأكول ئروبيض الطا
 . اشرتاط الفقه خالف يفوسيأيت, )٥(عدلني فقيهني قاله الروياين 

ح به املـاوردي  رص,بموقع كرسه? فيه اخلالف الذي سنذكره  أوقيمته بمكة وهل يعترب
)٦(. 

 .)٨()يضمن بيض الصيد ال( :وقال املزين , )٧(َ أيضا مضمونوبيض  اجلراد 
 . وبقياس,)١(ٍواستدل األصحاب بحديث ضعيف

                                                 
 . ٣٦١ص) ١٤٨٦(الرتمذي, كتاب الصيد, باب ما جاء يف قتل الكالب ) ١(
 ).٢٠٩\٧(, املجموع )٤٢٢\٢(لطالبني , روضة ا)٤٩٤\٣(العزيز  ) ٢(
 ).٤٩٥\٣(العزيز  ) ٣(
 ).٤١٩\٢(, روضة الطالبني)٢٤٨\٣(اإلرشاف  ) ٤(
 ). ٤١٩\٢(, روضة الطالبني )١٩١\٤(, البيان )٣٣٨\٥(, البحر )١٠٦١\٢(احلاوي  ) ٥(
 ).١٠٦١\٢(احلاوي  ) ٦(
 ).٢١٠\٧(املجموع  ) ٧(
, ونـص املـزين يف )١٩١\٤(, البيـان )٣٣٨\٥(, البحـر )٤٢٣\١( حلية العلامء,)٣٤٢\٢(, التتمة)١٠٦١\٢(احلاوي  ) ٨(

 ).وما كان من بيض طري يؤكل ففي كل بيضة قيمتها: (١٠٤املخترص ص

كل ما حرم 
صيده حرم 

 التعرض
ــــزاءه   أل ج

ــــــــاجلرح  ب
 .والقطع

 أ//١٧٢
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عـىل   ٌنـزى  يعقـوب لـو كـام, اه بـني بـيض الـصيد وبـني بـيض املتولـدذكرن فرق فيام وال
 .)٣(ذلك بيض  اجلراد ك و,)٢( فباضتٍدجاجة 

فـإن كانـت .)٤(فيـه قـولنيوحكـى املـاوردي , جـزاء فيـه ٌض  السمك فمباح والبي وأما
ً خالفـا , فتحرم وفيهـا قيمتهـا ةبيضة  النعام إال حيرم واليشء بكرسها  فالة مذرةالبيض

 .)٥(لإلمام 
 بيض  دجاجة  أخذ ولو.)٦(ًصيدا عن بيضته التي حضنتها ففسدت لزمه قيمتها نفر ولو

 .)٧(أنه بسببه ألن الظاهر; ًفأحضنه صيدا ففسد بيض الصيد أومل حيضنه ضمنه
ًبــيض صــيد وأحــضنه  دجاجــة  أخــذ لــوو يف ضــامنه حتــى خيــرج الفــرخ ويــسعى   فهــوٍ

 .)٨( ولكنه أساء,استقل فاليشء عليه  فإذا,ويستقل
 .)٩(متناع لزمه مثله من  النعم خرج ومات قبل اال ولو
وإن مـات فعليـه مثلـه مـن , وسلم فاليشء عليـه ًبيضة فيها فرخ له روح فطار كرس ولو
 .)١٠(قاله الرافعي  هكذا,النعم

                                                                                                                                            
 يف "ًعـن أيب هريـرة مرفوعـا ) ٢٧٩\٣) (٣١٤٤(وهو ما رواه ابن ماجة, كتاب احلج, باب جزاء الصيد يصيبه املحرم  ) ١(

يف إسناده عيل بن عبدالعزيز جمهول, وأبـو املهـزم ضـعيف, والبهيقـي, :  قال يف الزوائد". قيمتها: مبيض النعام يصيبه املحر
وروي يف ذلك عن مجاعة من الصحابة م أمجعني, : قال) ١٠٠٢٠) (٣٣٩\٥(كتاب احلج, باب بيض النعامة يصيبها املحرم

 ).٩١٣\٢(, والتلخيص احلبري )٢١٣٥\٣(وضعفه يف نصب الراية 
 ). ٤٤٨\٢(, حياة احليوان الكربى )٢١٠\٧(, املجموع )٤٩٥\٣(, العزيز )١٩٢\٤(بيان ال ) ٢(
 ).١٩٣\٤(البيان  ) ٣(
 ).٢١٠\٧(املجموع  ) ٤(
 ).٤٩٣\٣(, العزيز )١٩٣\٤(, البيان )٣٣٩\٧(, البحر )٤٢٤\٤(هناية املطلب  ) ٥(
 ).٧٩٤\٢(سالك , هداية ال)٢١٠\٧(, املجموع )٤٩٣\٣(, العزيز )٣٦٦\٢(التتمة  ) ٦(
 ).٤٩٣\٣(, العزيز )٣٩\٥(, البحر )١٩٢\٤(البيان  ) ٧(
 ).٢١٠\٧(, املجموع )٤٩٣\٣(, العزيز )١٩٢\٤(البيان  ) ٨(
 ).٤٩٣\٣(, العزيز )٢١٠\٧(املجموع  ) ٩(
 ).٧٩٤\٢(, هداية السالك )٤٩٣\٣(, العزيز )٢١٠\٧(املجموع  ) ١٠(
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 ةاحليـا مـستقر أن يكـون غـري:دمهاإن مات ضـمنه ثـم لـه حالتـان أحـ: (وقال املاوردي 
  ناقـة   ففيـه ولـد ة فإن كان فرخ  نعامـ,احلياة أن يكون مستقر :ةوالثاني, فعليه قيمة فرخ

وإن  , صـغري شـاة  ولـد :والثاين, ة  شا : أحدمها, فوجهانٌوإن كان فرخ  محامة , صغري
 )١( بج  كــالقفــوق  احلــامم  وإن كــان فــرخ مــا, ه قيمتــه ونحــوه ففيــ كــان فــرخ  عــصفور

 كـان  فيهـا  شـاة : وإن قلنـا, ففيـه قيمتـهة فيها القيم:بأمه إن قلنا معترب  فهو,)٢(ءوالقطا
 .)٣() شاة ولد :والثاين,   شاة: أحدمها, فيكون عىل وجهني, كفرخ  احلامم

 )٥()يـضمن ال: (وقال الروياين , )٤( وبه قطع اجلمهور,ٍحلب لبن صيد ضمنه لو:فــرع
. 

 يـرض الـشعر أن جـز روالفرق بينه وبني أوراق الشجة, جيب يف شعر الصيد القيم:فــرع
 .)٦(احليوان بخالف الورق

 
 

 ).عىل احلاللوحيرم ذلك يف  احلرم (: قال
ن إ " : أنـه قـال يـوم فـتح مكـة صىل اهللا عليه وسـلم  عن رسول اهللاٍملا روى ابن عباس 

  الةٌحرام بحرمة اهللا إىل يوم القيام حرمه اهللا يوم خلق السموات واألرض فهو البلد هذا
 "مـن عرفهـا  يلـتقط لقطتهـا إال صـيدها وال ينفـر شـوكها وال يعـضد خيتىل خالها وال

 : صىل اهللا عليه وسـلم  رسول اهللا فقال, ملقينهم وبيوهتفإنه ذخر اإل  إال:فقال العباس 
                                                 

 ). ٢٤٤\٢(ان الكربى حياة احليو. احلجل حيل أكلها: القبج ) ١(
 ). ٢٦٣\٢(حياة احليوان الكربى . طائر معروف ذكر أنه من احلامم وتوصف باهلداية وحيل أكلها باإلمجاع: القطا ) ٢(
 ). ١٠٦٣\٢(احلاوي  ) ٣(
  ) .٦٥٣\ ٢( , هداية السالك )٢١١\٧(,املجموع )١٩٤\٤(, البيان )٣٤٥\٢(التتمة  ) ٤(
 ).٣٠٨\٧(البحر  ) ٥(
 ).١٢٥\١٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )٢١١\٧(جموع امل ) ٦(

ـــو ـــب  ل حل
 , لبن صـيد

أو قـــــــص 
 .شعره

ــــام  أحك
صـــــــيد 

 احلرم 
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 وال شـجرها يعـضد  ال"صىل اهللا عليه وسـلم  قال عنه ة وعن أيب هرير"اإلذخر   إال"
فإنه  )١(اإلذخر رسول اهللا إال يا: فقال العباس  "ملنشد  حتل لقطتها إال صيدها وال ينفر

 .)٢(متفق عليهام"اإلذخر   إال" :صىل اهللا عليه وسلم  رسول اهللا فقال .لقبورنا وبيوتنا 
للحـديث ; عـىل احلـالل واملحرمحرم مكة  عىل حتريم صيد)٤(داود  إال)٣(وأمجع العلامء

لـك واالتـالف صـطياد والتمكلام حيـرم يف صـيد اإلحـرام مـن االفيحرم يف صيد  احلرم 
كـصيد اإلحـرام يف   وهـو, إىل ذلـك وبيـضه وريـشه ولبنـه//باجلرح والتنفري والتسبب

 هوالتحريم واجلزاء وقدره وصفته وصيد  احلرم 

                                                 
, ٧٩طلبة الطلبة ص. حشيشة طيبة الرائحة تسقف هبا البيوت بمنزلة القصب فوق اخلشب و جتعل يف القبور: اإلذخر ) ١(

 ).ذ خ ر (لسان العرب مادة 
, بـاب حتـريم مكـة وصـيدها , ومسلم, كتاب احلـج)١٨٣٤)(٤٦\٤(البخاري, كتاب احلج, باب ال حيل القتال بمكة ) ٢(

 ).١٢٣\١٩(املنهاج رشح صحيح مسلم . وخالها وشجرها ولقطتها إال ملنشد عىل الدوام
ــوع  ) ٣( ــي املحتــاج )١٢٥\١٩(, املنهــاج رشح صــحيح مــسلم )٢٧٣\٧(املجم , املــسالك يف املناســك )٣٠١\٢(, مغن
 . احلرم عىل احلالل واملحرموأمجع املسلمون عىل حتريم صيد: , وعبارته)١٧٩\٥(, واملغني)٨٤٢\٢(
 ).٨٤٢\٢(, ونقل عنه أنه يأثم وال جزاء عليه, واملسالك يف املناسك )١٢٥\١٩(املنهاج رشح صحيح مسلم  ) ٤(

 ب//١٧٢
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 ألجـل اإلحـرام فـدخل يف ;كان يف احلل حرم عىل املحرم اصطياده الذي فيه بحيث لو 
 الـصيد اململـوك )ألجـل اإلحـرام: (خـرج بقولنـاو ,تي يف هـواء  احلـرم ال ذلك الطيور
 .)١(ألجل اإلحرام  ألجل امللك ال;ٌمافإن صيده يف احلل حرأدخله  احلرم  احلالل إذا

ًقتل حمرم صيدا يف  احلرم  ولو  .)٢(ٌفجزاء واحدٌ
فله إمساكه وذبحه والتـرصف ًاحلالل صيدا من احلل فملكه ثم أدخله  احلرم  أخذ لوو 

أن  تقريـر  بعـد)٦( " ?)٥(فعل النغـري ما )٤( عمري  أبا"ودليله حديث , )٣(فيه كيف شاء
 .)٧( ةحنيف بوأ وخالف يف ذلك ,حرام املدينة  صيد
 واملـشهور خالفـه عـىل ,حـرام هـو:  قـال الـصيمري ,ٌوفيه صيد ٌبحركان يف  احلرم  ولو

 .مقتىض الضابط املذكور
كـان كـصيد احلـرم : ( قال املـاوردي ,ًاحلالل صيدا من احلل وأطلقه يف  احلرم أخذ ولو

 ٌ وينبغي أن حيمل عىل أنه تفريع عىل أنه يزول امللك عنه بإطالقه إذا,)٨()

                                                 
 ).٣٨٦\٢(التتمة  ) ١(
 ).٢٧٣\٧(املجموع  ) ٢(
 ).١٢٥\١٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )١٠٢٠\٢(, احلاوي )٣٨٦\٢(التتمة  ) ٣(
اسمه حفص, ومـات يف حيـاة النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  ففـي : أيب طلحة زيد بن سهل األنصاري قيلأبو عمري بن  ) ٤(

هو أسكن ما كان : ًصحيح مسلم من طريق ثابت عن أنس أن ابنا أليب طلحة مات فذكر قصة موته, وأهنا قالت أليب طلحة
 ).٢٢٦\٦(أسد الغابة . أتت بعبد اهللا بن أيب طلحةوباتت معه فبلغ ذلك النبي صىل اهللا عليه وسلم  فدعا هلام بالربكة ف

بضم امليم وتشديد امليم ثم (هي نوع من احلمر : هي فرخ العصافري, وقيل: طائر معروف يشبه العصفور, وقيل: النغري )٥(
 ).٨٠٤\٢(التنقيح . والراجح أن النغري طائر أمحر املنقار: , قال عياض)راء

 .١٠٧٩ص) ٦٢٠٣(الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل البخاري, كتاب األدب, باب  ) ٦(
 ). ١٢٥\١٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )٨٤٨\٢(املسالك يف املناسك  ) ٧(
 ).١٠٣٤\٢(احلاوي  ) ٨(
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 افقة األصحاب عىل أنـه الرصح فيه بمو اململوك فقد  أما,قصد به التقرب إىل اهللا تعاىل 
 .يضمن
ًأرســل كلبــا يف  ًصــيدا يف احلــل أوأومــن  احلــرم يف  احلــرم  ًرمــى مــن احلــل صــيدا ولــو

 .)١(ً لزمه الضامن قطعا,الصورتني
 : فخمسة أوجه,ضه يف  احلرم ٍرمى من احلل إىل صيد بعضه يف احلل وبع ولو

 .جزاء ال : أحدها
 .وجب وإن كان أكثره يف احلل مل جيبإن كان أكثره يف  احلرم  :والثاين
 .عكسه مل جيب إىل احلل وجب أوًإن كان خارجا من  احلرم  :والثالث
مل  وجـب وإال غريه إن كان بعض قوائمه يف  احلرم والرافعيالبغوي  ومل يذكر : والرابع
 .جيب

 .)٢()البيان (وصاحب الذي ذكره البندنيجي   وهو,جيب بكل حال : واخلامس
 : أصــحهام,ه هــواء احلــرم فوجهــانرًرمــى صــيدا يف احلــل فقطــع الــسهم يف مــرو ولــو 

 .)٣(الضامن
ٍعىل صيد يف احلل فتخطـى الـصيد يف مـروره يف طـرف  احلـرم  يف احلل ًأرسل  كلبا  ولو
 ًمقـرا كان للصيد إذا هذا, وفيه وجه شاذ, ًختياراا   ألن  للكلب;ضامن عىل املذهب فال
ًعند اهلرب فيجب الضامن قطعا سواء كـان املرسـل عاملـا دخوله  احلرم غري ت إذا أما خرآ ًٌ

 .)٤(ًباحلال أم جاهال

                                                 
 ). ٢٧٣\٧(, املجموع )٤٣٥\٢(روضة الطالبني  ) ١(
 ). ٢٥٥\٤(, البيان )٢٧٤, ٢٧٣\٧(, املجموع )٤٣٥\٢(, روضة الطالبني )١٠٣٤\٢(, احلاوي ٢٧٦املعاياة ص ) ٢(
 ).٢٧٤\٧(, املجموع )٤٣٦\٢(, روضة الطالبني )٢٥٣\٤(, البيان )١٠٣٤\٢(احلاوي  ) ٣(
 ).٢٧٤\٧(, املجموع )٤٣٦\٢(, روضة الطالبني )٢٥٤\٤(, البيان ٢٧٧املعاياة ص ) ٤(
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ًرمى سهام إىل صـيد يف احلـل فعـدل الـسهم وأصـاب صـيدا يف  احلـرم  ولو  ٍ فقتلـه لزمـه ً
 .)١(فيه سواء ألن العمد واخلطأ; اجلزاء
 وبمثلـه ,ً وجب الضامن قطعا,فأصابه السهمعدل الصيد الرمي فدخل  احلرم  لو  وكذا
, ًااختيار ألن  للكلب ; مل يضمنه فقتلهفتبعه  الكلب ًأرسل كلبا فدخل الصيد  احلرم  لو

فـإن مل : (قـال, فيه أن يكون مرسله زجره عن اتباع الصيد يف  احلـرم واشرتط املاوردي 
  وهـذا,)أرسـل عـىل صـيد تبعـه أيـن توجـه  املعلم إذاالكلب  ألن  ;يزجره فعليه اجلزاء

 .)٢(الرشط الذي ذكره مل يذكره األصحاب 
ًرمى صيدا يف احلل فلم يصبه وأصاب صيدا يف  احلرم  ولو  وبمثلـه , وجب الـضامن//ً
 .)٣( مل جيب,ًأرسل  كلبا لو

 وإن قطــع ,مل يــضمن وغــصنها يف احلــل فوقــع عليــه طــائرًكانــت شــجرة يف  احلــرم  وإذا
 .)٤( ومل يضمن الطائر, ضمنه,الغصن

 .)٥(من احللٍرام  قعد الرامي عىل الغصن ورمى فهو ولو
 .)٦( انعكس احلكم, يف احلل وأغصاهنا يف  احلرم ةكانت الشجر ولو
قتلهـا  ولـو يضمنها منه والض فهلك فرخها يف  احلرم ,أتلفها يف احلل وً محامة  أخذ ولو

 .)٧(ً والفرخ مجيعا ةأخذها فهلك فرخها يف احلل ضمن  احلامم أويف  احلرم 
 .)١(ضمنه كالفرخ, ففسد بيضها يف احلل أخذها ولو

                                                 
 )٤٣٦\٢(, روضة الطالبني)١٠٣٥\٢(, احلاوي ٢٧٨ ٢٧٧املعاياة ص ) ١(
 ).٢٧٤\٧(, املجموع )١٠٣٥\٢(, احلاوي )٣٩٧\٣(اإلرشاف ) ٢(
 ).٢٧٤\٧(, املجموع )٤٣٦\٢(, روضة الطالبني )١٠٣٤\٢(, احلاوي )٣٩٨\٣(األرشاف  ) ٣(
 ).٢٧٤\٧(, املجموع )١٠٣٥\٢(احلاوي  ) ٤(
 ).٢٧٤\٧(املجموع  ) ٥(
 ).٢٧٤\٧(, املجموع )١٠٣٥\٢(احلاوي  ) ٦(
 ).٢٧٤\٧(, املجموع )٤٣٦\٢(, روضة الطالبني )٥١٦\٣(, العزيز ٢٧٦ ٢٧٥املعاياة ص  ) ٧(

 أ//١٧٣
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ًصيدا حرميا عامدا نفر ولو ً  ٍ تعرض لضامنه إىل أن يسكن نفـاره يف حـل أوًاعامد غري  أوً
 فـإن مـات بـسبب ,األول واملـشهور, )إىل أن يعود إىل احلـرم  (:وقال الصيدالين , حرم
 دخل احلل فقتلـه حـالل فـال لو  وكذا,السبع ونحوه لزمه اجلزاء أخذ وأٍبصدمة  التنفري

ًنقــال عــن وقــال املــاوردي , عــىل املــذهب اجلــزاء  ويلــزم املنفــر,ًيشء عـىل احلــالل قطعــا
ٌرم  فـإن أخـذه حمـ,)فـال إن كان حني نفره أجلاه إىل احلل فعليه اجلـزاء وإال(: األصحاب

هلـك قبـل سـكون  ولـو,  عىل السببةًيف احلل وجب اجلزاء عىل اآلخذ تقديام للمبارش
 , فينبغي أن يكون عىل الوجهني الذين سنذكرمها يف نظريه يف املحـرمة,ٍبآفة ساموي النفار

 .)٢( الضامن:واألصح
دخـل  ا أن صـيد احلـل إذ  كام, حل للحالل اصطياده,خرج الصيد احلرمي إىل احلل ولو

 .)٣(حرم, احلرم 
 ألنـه ;ضـامن عـىل صـاحبه ًفأفلت فأتلف صيدا فالًأدخل شيئا من اجلوارح  احلرم  ولو 
 .)٤(فعل له ال

 .)٥( فسيأيت يف صيد اإلحرام,ًبئرا حفر ولو 
 .)٦(ضمن صيد,  فهلك هبا,ًنصب شبكة يف  احلرم  ولو 
 وإن أدخلهـا مـن احلـل , مل يـضمن,صـيد يف احلـل فتلـف هبـاأخرج يده من  احلرم  ولو 

 .)٧( ضمن,وتلف هبا يف  احلرم 
                                                                                                                                            

 .٤٢٣, كفاية املحتاج ص)٢٧٥\٧(املجموع  ) ١(
 ٤٢٩, كفاية املحتاج ص)٢٧٥\٧(, املجموع ٢٠٧, اإليضاح ورشحه ص)٤١٣\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 .٤٢٨, كفاية املحتاج ص)٢٧٥\٧(, املجموع )١٠٢٠\٢(احلاوي ) ٣(
 ).٢٧٥\٧(املجموع  ) ٤(
 .٦٤٤ص  )٥(
 .٤٢٣, كفاية املحتاج ص)٢٧٥\٧(املجموع  ) ٦(
 .٤٢٥, كفاية املحتاج ص)٢٧٥\٧(املجموع  ) ٧(
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ضـامن  إليـه فقتلـه فـال داعـ ف,ًفـرأى صـيدا يف احلـل, ًالـسا يف  احلـرم كان احلالل ج ولو
مـن حـني  مـن حـني الرمـي الاالصـطياد والفرق بينه وبني رمي السهم أن ابتداء , ًقطعا
 بـل عنـد بتـداء العـدوايـرشع عنـد  إرسـال الـسهم وال  عندةيرشع التسمي وهلذا, العدو
 .)١(هرضب
 فـاليشء عليـه , فقتلـه,ثم خرج إليـه فسلك  احلرم ,ٍمن احلل إىل صيد يف احلل دا عولو
 .)٢(خالف  بال,ًأيضا
 ألن ;يف املـذهب وجـوب اجلـزاء عليـه ًفقتل فيه صـيدا فاملـشهورٌدخل كافر  احلرم  ولو

 ورجحـه ,ًوجهـا احـتامل جعلـه العمـراين )املهـذب(ويف , )٣(تلـف خيضامن األمـوال ال
 , واملــذهب خالفــه, ألنــه غــري ملتــزم حلرمــة  احلــرم ;يــضمنه أنــه ال: أبــوعيل الفــارقي 

 ,الـصيام للكـافر جيـوز أنـه ال وهو, ٍيف يشء واحد واملسلم يف ذلك إال يفرتق الكافرالو
 .)٤(بني املثل والطعام بل يتخري

ًأحرم كافر ثم قتل صيدا مل يلزمه جزاء ولو   .)٥( ألن إحرامه مل يصح;ٌ
ًوإن ذبح حالل صيدا حرميا حرم عليه أكله بال ً  , ويف حتريمه عىل غريه طريقان,خالف ٌ

 ألن الـصيد يف  احلـرم ; القطـع بـالتحريم:والثـاين, املحـرمأنه عـىل القـولني يف  :أحدمها
 ):العـدة(وقال صاحب , يؤكل كاحليوان الذي ال  فهو,حرام عىل كل أحد يف كل زمان

 .)٦()  أظهرةإن هذه الطريق(

                                                 
 ).٢٧٥\٧(املجموع  ) ١(
 ).٢٧٥\٧(املجموع  ) ٢(
 . قاعدة رشعية ) ٣(
 .وحيتمل عندي أنه ال ضامن عليه: , وعبارته يف املهذب)٢٧٧\٧(,املجموع )٢٥٧\٤(, البيان )٢٩٢\١(املهذب  ) ٤(
 .٤٢٦كفاية املحتاج ص ) ٥(
 ). ٢٧٣\٧(, املجموع )٢٩٢\١(املهذب  ) ٦(
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; بخـالف الـشجرطلقه يف احلل مل جيب عليـه رده إىل  احلـرم وأ// احلرم صيد أخذ ولو 
 .)١(عىل الرجوع بنفسه بخالف الشجر ألن الصيد يقدر

يتعلـق بـه مـن   لكثـرة مـابـه;يعتنـي   فإنـه مـن أهـم مـا,يف بيان حدود حـرم مكـة :فــرع
 . اماألحك
 ة جعـل اهللا تعـاىل لـه حكمهـا يف احلرمـ,أحـاط هبـا مـن جوانبهـا  ومـامكـة  هـو:واحلرم

 .)٢(ًترشيفا هلا
 عـىل ثالثـة , )ءوبالفا النون كرسب(عند  بيوت نفار دون  التنعيم  ه من جهة املدينةّوحد 

 .)٣(أميال من مكة
 وبالـضاد ةبفـتح اهلمـز( ة وأضـا,يف ثنيـة لـبن ) ٤(طـرف  أضـاة لـبن  ومن طريق  اليمن 

 ة ثـم بـاء موحـدةبـالم مكـسور(  ن ْبِو لـ,  وهي مـستنقع املـاءة, عىل وزن القنا)ةاملعجم
 .)٥( عىل سبعة أميال من مكة)ساكنه

 هكــذا قالــه ,عــىل ســبعة أميــال ةمــن  بطــن نمــرعــىل  عرفــات  ومــن طريــق  الطــائف 
 .)٧() ًميال أحد عرش: (وقال األزرقي , )٦(اجلمهور

 .)٢( عىل سبعة أميال,)١(قطع ٍية جبل املعىل ثنومن طريق  العراق  

                                                 
 .٤٢٧, كفاية املحتاج ص)١٠١١\٢(احلاوي  ) ١(
 ). ٢٨٣\٧(املجموع )٢(
 ).١٠٠٩\٢(, البحر العميق )٢٨٣\٧(, املجموع )٦٨٦\٢(تاريخ مكة  ) ٣(
 :ً, ومنه قول تأبط رشا)لبني(حد من حدود احلرم عىل طريق اليمن وهي معروفة اآلن باسم : أضاة لبن  ) ٤(

 ًقوما منازهلم بالصيف ألبان    ًهال سألت عمريا عن مصاولتي 
 . ١٦, معامل مكة التارخيية ص )٢١٤\١( معجم البلدان 

 ).١٠١٠\٢(, البحر العميق )٢٨٣\٧(املجموع  ) ٥(
 ).١٠١٢\٢(, البحر العميق )٢٨٣\٧(املجموع  ) ٦(
 ).١٠١٢\٢(ميق , البحر الع)٦٨٦\٢(تاريخ مكة  ) ٧(

ــــــــف  تعري
ــرم مكــة  ح

ـــــدودو ه ح
وخصائصه

 ب//١٣٧
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 التـاء(عىل تـسعة أميـال بتقـديم  )٣(يف  شعب آل عبد اهللا بن خالد  ةومن طريق  اجلعران 
 ).بتقديم السني عىل الباء( ة سبعة سبعةواحلدود الثالثة الباقي.)٤( )عىل السني

 عىل عرشة أميال من  )بشائني معجمتمني(  منقطع األعشاش  ةومن طريق  جد 
 .)٥(مكة

أن ( موغريه بأسـانيدهذكر األزرقي , )٦( يف مجيع جوانبهةعالمات منصوبوعىل  احلرم  
 وكـان جربيـل يريـه ,ونصب العالمات فيها علمهاصىل اهللا عليه وسلم إبراهيم اخلليل 

 ةثـم معاويـثـم عـثامن  ثـم عمـر ,بتحديدها صىل اهللا عليه وسلم نبينا   ثم أمر,مواضعها
التـي عـىل رأس    احلـرم أنـصاب: (قـال األزرقـي , ٌوهي إىل اآلن بينة وهللا احلمـد, )٧()م

 ,)٨( )حـل كـان يف ظهرهـا فهـو  ومـا,حـرم الشق فهو كان من وجوهها يف هذا ما ةالثني
 .)٩()وبعض األعشاش يف احلل وبعضه يف احلرم  (:قال

                                                                                                                                            
ألهنم كـانوا يف اجلاهليـة إذا خرجـوا مـن : ألهنم قطعوا منه حجارة الكعبة يف زمن ابن الزبري , وقيل: سمي جبل املقطع )١(

هـؤالء : احلرم علقوا يف رقاب إبلهم من قشور شجر احلرم , وإن كان راجال علق يف رقبته فأمنوا به حيث توجهـوا , وقـالوا
 ). ١٠١١\٢(البحر العميق . ا للحرم , فإذا رجعوا دخلوا احلرم قطعوا ذلك هنالك فسمي املقطع وفد اهللا تعاىل إعظام

 ). ١٠١٠\٢(,البحر العميق )٢٨٣\٧(, املجموع )٦٨٦\٢(تاريخ مكة  ) ٢(
ء وهي تبعـد شعب عبد اهللا بن خالد بن أسيد يقال له اليوم وادي العسيلة لوجود آبار العسيلة العذبة فيه, وقبلها النقوا ) ٣(

. معـامل مكـة التارخييـة. كيال شامال رشقيا, وطريقها مسلوكة للسيارات , وأهلها قـديام وحاليـا بنـو حليـان ١٤عن مكة قرابة 
 .٣٠٨, ص٢٨٨ص

 ). ١٠١١\٢(, البحر العميق )٢٨٣\٧(, املجموع )٦٨٧\٢(تاريخ مكة  ) ٤(
 ).٢٨٣\٧(, املجموع )٦٨٦\٢(تاريخ مكة  ) ٥(
 ).٢٨٥\٧(املجموع  ) ٦(
 ). ١٠١٤\٢(, البحر العميق )٦٨٥ ٦٨٤\٢(تاريخ مكة  ) ٧(
 ).٩٦٩\٢(تاريخ مكة  ) ٨(
 ) ٩٧١\٢(تاريخ مكة  ) ٩(
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ًاألصحاب أحكاما تتعلق هبـا   وذكر,يتعلق هبا ًا مماف طرذكرت يف باب دخول مكة  وقد
 .)١(الطاعات  تفضيل الصالة وسائر:فمنها
  ونحـو,ها وإغالقهـا وهي واليتها وخدمتها وفتح,وحجابتها ةأن سدانة  الكعب: ومنها

اتفـق العلـامء عـىل , بن قيص  الدار ٌذلك حق مستحق لبني طلحة احلجبيني من بني عبد
ً فتبقـى دائمـة أبـدا هلـم ,صىل اهللا عليـه وسـلم  ٌ فهي والية هلم عليها من رسول اهللا,هذا ً

ويف , )٢(ٍحيل ألحد منـازعتهم فيهـا مـاداموا موجـودين صـاحلني لـذلك  وال,ولذرياهتم
 فهـي حتـت ةانـت يف اجلاهليـٍ كل مـأثرة ك": قالصىل اهللا عليه وسلم الصحيح أن النبي 
صـىل اهللا أن النبـي  : ويف احلـديث ,)٣( " سـقاية احلـاج وسـدانة  البيـت  قدمي هاتني إال

 بـن ة وابن عمـه شـيبة ابـن طلحـ)٤( ةإىل عثامن بن طلح ة دفع مفتاح  الكعبيه وسلم عل
 ينزعهـا مـنكم إال  الةًلحة خالدة تالـدخذوها يابني ط":  وقال ,)٥( ةعثامن بن أيب طلح

 .)٦( "ظامل 

                                                 
 ).٢٨٥\٧(املجموع  ) ١(
 ).٢٨٧\٧(املجموع  ) ٢(
 وسـكت عنـه وابـن ماجـة, كتـاب ٦٤٣ص) ٤٥٧٤(أخرجه أبو داود, كتاب الديات, باب يف دية اخلطـأ شـبه العمـد  ) ٣(

 .٤٢٥ص) ٢٦٢٨(باب دية شبه العمد مغلظة الديات 
عثامن بن طلحة بن أيب طلحة بن عبدالعزى البدري حاجب البيت, أسلم يف هدنة احلديبية وهاجر مع خالد بن الوليـد  )٤(

أسـد الغابـة . هــ٤٢وشهد الفتح مع النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم  فأعطـاه مفتـاح الكعبـة ثـم سـكن املدينـة ومـات هبـا سـنة 
 ).١٠\٣( سري أعالم النبالء )٥٧٢\٣(
شيبة بن عثامن بن أيب طلحة بن عبدالعزى بن عثامن القريش احلجبي من أهل مكة يكنى أبا عثامن وقيل أبا صفية أسلم  ) ٥(

أسـلم يـوم حنـني وهـو جـد بنـي شـيبة الـذين حيجبـون البيـت, الـذين بأيـدهيم مفتـاح الكعبـة إىل يومنـا : يوم الفتح, وقيـل 
  ).١٠\٣(, سري أعالم النبالء )٦٤٦\٢(د الغابة أس. هـ ٥٩هذات

, وفيـه عبـد اهللا بـن )٢٨٥\٣(, وقال يف جممع الزوائـد)١٥٥\١(, واألوسط)١٢٠\١١) (١١٢٣٤(الطرباين يف الكبري  ) ٦(
 ).٥٧٣\٣(املؤمل, وذكره يف أسد الغابة 
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وحكـاه , ) ةبيـع أسـتار الكعبـ جيـوز ال: ( وابـن عبـدان,)١()التلخـيص(وقال صـاحب 
وقـال ابـن , )ينبغي أن يؤخـذ منهـا يشء ال: ()٢(ي وقال احلليم, وسكت عليه,الرافعي

ًعــا وعطــاءبي املــال //إىل اإلمــام يــرصفها يف مــصارف بيــت فيهــا األمــر: (الــصالح  ً( ,
 .)٣(النووي  واستحسنها, ثارآواحتج ب

بـأس أن يلـبس كـسوهتا مـن  ال:  يض اهللا عـنهم و أم سـلمه وعائـشةوعن ابـن عبـاس  
ٍوصلت إليه من حائض وجنب وغريمها ٍ)٤( . 

 .)٥(لغريه  والبهللتطيب  ٍجيوز أخذ يشء من طيبها ال وال
 ).فإن تلف(: قال
 .)٦(احلالل يف  احلرم  ً املحرم مطلقا أو: أي

 
 ).ًصيدا( 
  .)٧(أنه حرام مما بينا:أي 

 ).ضمنه(
 .)٨(تفصيل وال خالف فيه ًمل يكن مملوكا فال إذا  أما,الذي نذكره  باجلزاء:أي

                                                 
 . هو ابن القاص كام سبق بيانه ) ١(
ً القايض أبو عبد اهللا احلليمي شيخ الـشافعيني بـام وراء النهـر, كـان مقـدما فاضـال احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم ) ٢( ً

 ). ١٩٤\١(, طبقات اإلسنوي )٣٣٣\٤(طبقات السبكي . هـ٤٠٣ت ) املنهاج يف شعب اإليامن(من تصانيفه 
 ).٣٥٦\٣(, هناية املحتاج )٢٨٢\٧(, املجموع )٤٤٠\٢(, روضة الطالبني )٥٢١\٣(العزيز  ) ٣(
 ).٣٥٦\٣(,هناية املحتاج )٢٨٣\٧(, املجموع ١٢١ األزرقي تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام ص )٤(
 ).٢٨٣\٧(, املجموع )٤٤٠\٢(روضة الطالبني  ) ٥(
 ).٣٠١\٢(,مغني املحتاج )٥٩٦\٣(النجم الوهاج  ) ٦(
 ).٣٠١\٢(مغني املحتاج  ) ٧(
 ).٣٩٥\٥(, املغني٧٢التنبيه ص ) ٨(

  
من 

أتلف 
صيد 
احلرم 

 أ//١٧٤
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ذبيحة املحرم   ثم إن قلنا,عندنا أتلفه املحرم وجب فيه اجلزاء  فإذا,وأما الصيد اململوك 
ًبني قيمته حيا ومذبوحا إذا إتالفه بالذبح فيام )١( ]كان [ وإالة لزمه ملالكه كل القيمةميت ً 

 .جزاء يف اململوك ال: )٤(  ومالك)٣( املزين وقال, )٢(ًرده إليه مذبوحا
ًصـيدا تلف يف  احلـرم َأ حلالل إذا اأما, باملحرم ٌ فجلده خمتص باملكه الةميت: وحيث قلنا
كـان لغـريه  ويـضمنه إذا, وغـريه  رصح به املـاوردي ,جزاء عليه  فال,لغريه ًمملوكا له أو

) ٦(ة بني املبـارش)أتلف( :فرق يف قول املصنف  وال, عىل التفصيل,)٥(األرش  أوةبالقيم

 . والسبب موضع ضبطه اجلناياتة, معروفة فاملبارش, واليد)٧(والسبب
نصبها املحـرم  أوًحبالة يف  احلرم  ًفخا أو ًصب احلالل شبكة أون :منها ًصورا هنا ونذكر

نصبها قبـل اإلحـرام ووقـع  إذا  ضمنه إال,ٌصيد تلف هبا غريه إذا حيث كان يف ملكه أو
 .)٨( فال ضامن,هبا بعده

                                                 
 .كان, والصواب املثبتو: يف األصل ) ١(
 ).١٩٣\٧(املجموع  ) ٢(
 ).٢٥١\٢(, املنتقى )١٩٣\٧(, املجموع  )١٧٦ \ ٤( , البيان )٦٩٣\٢(, الوسيط )٣٣٠\٢(التتمة  ) ٣(
ًومن قتل صيدا مملوكا وجب عليه مـع اجلـزاء لـصاحبه : خالف ذلك حيث ذكر أن فيه اجلزاء قال)٢٥١\٢(يف املنتقى  ) ٤( ً

ًخص ذلك باحلالل وأنه جيوز له أن يذبح صيدا مملوكا يف احلرم وال جزاء عليه: عونةالقيمة وصاحب امل ً . 
ًأرشت بني القوم تأريشا إذا فسدت ثم استعمل يف نقصان األعيـان; : أرش اجلراحة ديتها وأصله الفساد يقال: األرش ) ٥(

أر ( هتذيب اللغـة, واملـصباح املنـري مـادة . يف السلعةما يدفع بني السالمة والعيب : أصله اهلرش وهو: ألنه فساد فيها ويقال
 ).ش

 ).١٠٠٢\٢(احلاوي . أن يبارش الصيد فيقتله: املبارشة ) ٦(
غلبـت املبـارشة ووجـب الـضامن عـىل : إذا اجتمع املتسبب واملبارش: أطلق الفقهاء السبب عىل ما يقابل املبارشة فقالوا ) ٧(

ّلو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقـده فالـضامن عـىل املتلقـي بالـسيف, ولـو : هاملبارشة وانقطع حكم السبب ومن أمثلت ٍ
ٍألقاه يف ماء مغرق فتلقاه حوت فابتلعه فالضامن عىل امللقي; لعدم قبول احلوت الـضامن, وللـسبب إطالقـات أخـرى رشح . ٍ

 ). ١٠٠٢\٢(اوي احل. ًأن حيفر بئرا فيقع فيها الصيد فيضمنه: وهو هنا). ٤٨٨\١(الكوكب املنري 
 ).٨٠٤) (٨٠٢\٢(, هداية السالك )١٩٤\٧(, املجموع )٤٢٢\٢(, روضة الطالبني )٣١٠\٥(البحر  ) ٨(
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انحل الرباط   ولو, ضمنه,ً فأتلف صيدا, أوحل رباطه ومل يرسلهًأرسل  كلبا  لو :ومنها
 أوحـل ً فإن مل يكن فأرسـل  كلبـا ,كان هناك صيد إذا  هذا,لتقصريه ضمن عىل املذهب

ًصيدا ضمنه أيضا عىل األصح رباطه فظهر  ,ٍدئُوكل صـا, ازيويكره للمحرم محل  الب, ً
 فـال , فقتـل,انفلـت بنفـسه ولـو,  والضـامن عليـه,ٍفإن أرسله عىل صـيد فلـم يقتلـه أثـم

 .ضامن
 يـضمن إذا عىل الصيد وإرساله عىل اآلدمي فإنـه البني إرسال  الكلب وفرق املاوردي  

ومثالـه يف الـصيد أن  (: قال,ًام قتل اآلدميَّصطياد وليس معلٌمعلم لال قتله بأن  الكلب 
ٍمعلــم عــىل صــيد فيقتلــه فــال ًيرســل كلبــا غــري   بــل إىل,ينــسب إىل فعلــه  ألنــه ال;ضــامن ٍ

املعلـم  الذي قاله يف غـري وهذا(:  قال املصنف,)١() يؤكل كلام يصطاد ال  وهلذا,ختيارها
عـىل وافـق املـاوردي  وقـد( : قلـت,)٢()  ألنه سـبب;وينبغي أن يضمن بإرساله فيه نظر

  إرسال جنسةفرق بأن العاد ولو, )ٌمشكل  وهو,ذلك الروياين 

                                                 
 ). ١٠٠٤\٢(احلاوي  ) ١(
 ). ١٩٤\٧(املجموع  ) ٢(
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ن إعليه بطبعهـا بخـالف اآلدمـي سـلم عـن ذلـك ) ١(ٌعىل الصيد وهي ضارية  الكالب 
 .)٢(الذي يقتضيه إطالق غريمها  وهو,ثبت أن احلكم يف املعلم وغريه سواء

ٍجبـل لزمـه  ٍأنـصدم بـشجرة أو  أوٌ  سـبع أخـذه  أوبـهوهلك  ًاملحرم صيدا فعثر نفر ولو
حتى يعود الـصيد إىل عادتـه يف   ويكون يف عهده التنفري,ٌالضامن سواء قصد تنفريه أم ال

, ولو هلك قبل سكون النفار بآفـة سـاموية فـال  فإن هلك بعد ذلك فال ضامن,السكون
 . )٣(النفار  استدامة أثر:ووجه الثاين, يف يده مل يتلف بسببه وال ذا عىل األصح إضامن

 , فهلـك فيهـا صـيد,ٌحفرها حالل يف  احلـرم  ً بئرا يف حرم أوحل أو//املحرم حفر لوو
 وإن حفرها يف ملكـه,  ضمنةالسابلأو جاره  فإن حفرها يف حمل عدوان كملك غريه أو

وقـال املـاوردي , دون اإلحرام يضمن يف  احلرم :األصح  وهو, ثالثها,موات فأوجه أو
 وإن حفرهـا للـرشب ال, ًنـصب شـبكة لـو كـامضـمن إن حفرهـا للـصيد ( :يف اإلحرام

 عنــه )الروضــة ( ويف ,ًرجح مــنهام شــيئا مل يــ,)٤( )للــصيد ففــي وجــوب اجلــزاء وجهــان
واإلحـرام ولـيس   وأنـه يف  احلـرم ,الـصيد مل يـرد ختيار عدم الضامن إذااإطالق يقتيض 

 .)٥(ٍأوجه فيأيت فيهام أربعة ,ٍشك بال نعم املعنى يقتيض طرده يف  احلرم ,كذلك
ٍ حمرما عىل صيدٌدل حالل ولو  فقتله فاجلزاء عىل املحـرم ولـيس عـىل احلـالل إال اإلثـم, ً

ًسواء كان يف يده أم ال, ولو دل حمرم حالال عىل صيد  أمـره  ٍلـة أوآأعانه عليه بإعـارة  أوٌ

                                                 
رضي اليشء باليشء إذا اعتاده فال يكـاد يـصرب عنـه ورضي الكلـب بالـصيد إذا تطعـم بلحمـه : العادة يقال: الرضاوة ) ١(
 ). ض ر ا(خمتار الصحاح مادة , لسان العرب. دمهو
, )٨٠٣\٢(, هداية السالك )١٩٥ ١٩٤\٧(,املجموع )٤٢٣\٢(, روضة الطالبني )٣٢٤\٥(, البحر ٢٧٩املعاياة ص  ) ٢(

 .٤٢٥كفاية املحتاج 
 ).٨٠٤\٢(, هداية السالك )١٩٥\٧(, املجموع )٤٢٣\٢(, روضة الطالبني )٣٢٥\٥(البحر  ) ٣(
 ). ١٠٠٦\٢(وي احلا ) ٤(
ـــز )٣٨٩, ٣٥٧\٢(التتمـــة  ) ٥( ـــة الـــسالك )١٩٥\٧(, املجمـــوع )٤٢٣\٢(, روضـــة الطـــالبني )٤٩٧\٣(, العزي , هداي
)٨٠٤\٢.( 

 ب//١٧٤
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 دل الـسارق  فإن كان يف يد املحـرم لزمـه اجلـزاء كـاملودع إذا,ذلك فقتله نحو بإتالفه أو
 .)١( لكن يأثم املحرم,ٍجزاء عىل واحد منهام فال وإال
ً فـإن كـان القاتـل حـالال وجـب اجلـزاء عـىل ,ٌأمسك حمرم صـيداً  حتـى قتلـه غـريه ولو

ٌمـضمون  ٍحـرام عليـه وال  ألنه غـري;يرجع به عىل احلالل يف أصح الوجهني املحرم وال
  .الغاصب يف حقه بخالف إتالف األجنبي املغصوب يف يد

 ,)٢( )إنـه األظهـر( : وقـال الرافعـي, اجلزاء كله عـىل القاتـل: فقيل,ً أيضاٌ كان حمرموإن
ــل ــصفني:وقي ــنهام ن ــال ســليم , بي ــو و القــايض )٣( وق ــدة(وصــاحب الطيــب   أب  ):الع

 فـإن أخـرج املمـسك رجـع عـىل ,الصحيح أن املمسك يضمنه باليد والقاتل باالتالف(
ًقـااله حيتمـل أن يكـون بيانـا للوجـه  وهـذا الـذي ,) وإن أخرج املتلف مل يرجـع,املتلف

ً وحيتمـل أن يكـون وجهـا ثالثـا ويكـون األول ,وجهـان يكـون يف املـسألة إال األول فال ً
ً لكن يرجح إتيانه نقال ,ٌبعيد  وهو,ٍمطالبة للممسك ًقائال بأن اجلزاء عىل القاتل من غري

 ألن األول ;أقــيس  هــذا:قــال ابــن الــصباغ  (: وقــال,ذلــك  ذكــر)البيــان (أن صــاحب 
  ألن الضامن;يستقيم  ال: والثاين,ًينتقض بمن غصب شيئا وأتلفه غريه يف يده

  
 .)١())٤(امللجيء   والسبب يف غريةينقسم عىل املبارش ال

                                                 
لكـن يـأثم : وقال يف داللـة املحـرم احلـالل) ٨٠٥\٢(, هداية السالك )١٦٦\٧(, املجموع )٤٢٣\٢(روضة الطالبني  ) ١(

 ).٥٦\١ (املحرم باالتفاق املنثور يف القواعد
 ). ٤٩٩\٣(العزيز  )٢(
سليم بن أيوب بن سليم الفقيه, أبو الفتح الرازي, األديب املفرس, تفقه وهـو كبـري; ألنـه كـان اشـتغل يف صـدر عمـره  ) ٣(

دون املهـذب وكتـاب ) الفـروع(وكتـاب ) املجـرد(و) ضـياء القلـوب: (باللغة والنحو والتفسري واملعـاين لـه كتـاب التفـسري
, طبقـات ابـن قـايض )٢٣١ \٢(هتذيب األسامء واللغات). اإلشارة(وكتاب ) الكايف(وكتاب ) ل يف اخلالفرؤوس املسائ(

 .٠)٢٣\٢(شهبة 
 . يف غري اإلكراه امللجيء: أي) ٥٨\١(, املنثور )٣٤٧\٢(التتمة  ) ٤(



  
٦٧٦ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ًأمسك حالل صيدا حرميا فقتله  ولو ً  .)٢(ففيه اخلالف, خرآٌ
ًرمى حالل صيدا ثم أحرم ثم أصابه ولو عـدم  ورجـح البنـدنيجي , ضـمنه يف األصـح,ٌ

 لكـن ,ٍومها كـالوجهني فـيمن رمـى إىل حـريب فأصـابه ثـم أسـلم( : قال املتويل ,الضامن
 اإلحـرام  واملحرم يمكنه تأخري, ألن الرمي إىل احلريب حيتاج إليه;األصح هناك الضامن

  وكـذا, الـضامن: أصـحهام,شعره ثم أصابه فوجهـان ٌرمى حمرم ثم حتلل بأن قرص ولو, 
قـال ابـن , )٣( )قبـل وقـوع احلـصاة يف اجلمـرةً ثـم رمـى صـيدا ةرمى احلصاة الـسابع لو

جيـب بقتلـه   فـإن اجلـزاء ال,ٍ وصـورة املـسألة يف صـيد مملـوك,)يلزمه اجلـزاء(: املرزبان 
ٍألنه صـيد ; والٌ سواء رماه بعد كامل احلصيات أ,غري اململوك فإنه جيب اجلزاء عندنا أما
ً أن يصيب برميه فيه صيدا //يتأتى  فال,مكان رمي اجلامر يف وسط  احلرم   فإن,حرمي
 .)٤(يف احلل

 .)٥( ضمنهام,فقتلهام خرآمنه إىل  ًرمى صيدا فنفذ ولو
ٍصاح حمرم عىل صيد فامت بسبب صياحه أو ولو ٍصاح حالل عىل صيد  ٌ فـامت يف  احلرم ٌ

وهـو ( :قـال املـصنف, صاح عىل صـبي لو  ألنه بسببه كام; يضمنه: أحدمها,وجهانفبه 
 .)٦(ٍصاح عىل بالغ لو يضمن كام ال :والثاين, )الظاهر
ٍأصاب صيدا فوقـع الـصيد عـىل صـيد  ولو  ضـمن ذلـك ,بيـضه أو عـىل فراخـه أو خـرآً
 .)١(كله

                                                                                                                                            
ــة  ) ١( ــر )٣٤٧\٢(التتم ــان )٣١٦\٥(, البح ــز )٢٤٨\٤(, البي ــالبني)٤٩٩\٣(, العزي ــوع )٤٢٤\٢(, روضــة الط , املجم
 ). ٥٨\١(, املنثور )٢٦٩\٧(
 ).٥٩\١(, املنثور )٣١٦\٥(البحر  ) ٢(
 ).٣٦٧\٢(التتمة  ) ٣(
 ). ١٩٦\٧(, املجموع )٤٢٤\٢(, روضة الطالبني )٤٩٩\٣(, العزيز )٣٠٩\٥(البحر ) ٤(
 ).٣٠٢\٢(, مغني املحتاج )٤٢٤\٢(روضة الطالبني  ) ٥(
 ).١٩٥\٧(املجموع  ) ٦(

 أ//١٧٥
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حيـصل بـه  ًبتـداء والاعـىل الـصيد   فيحرم عـىل املحـرم إثبـات اليـد)٢(اليد :ةاجلهة الثالث
  دابةًا بأن كان راكب,حصل التلف بسبب يده  بل لو,أخذه ضمنه كالغاصب  وإذا,امللك

ّفتلف صيد بعـض  ولـو, ٌبالـت يف الطريـق فزلـق بـه صـيد فهلـك ضـمنه رفـسها أو ها أوٌ
 .)٣(اليشء عليه ف,ًانفلت بعريه فأتلف صيدا

ٌ بأن كان يف ملكه صيد مملـوك لـه,عىل اإلحرام تقدم ابتداء اليد ولو  لزمـه إرسـاله عـىل ,ٌ
ــاين, األظهــر  بــل ,ًيلزمــه قطعــا  ال:وقيــل, قــول أيب إســحاق املــروزي  وهــو,  ال:والث
 , فإن قتله,)٤(] قتله ال[ , بيعه وهبته له,عىل ملكه  فإن مل نوجب اإلرسال فهو,يستحب

  .)٥( واليشء عىل املالك,قتله لزمه قيمته للاملك أرسله غريه أوو ول, لزمه اجلزاء
 باليد وإنـام يـضمنه باجلنايـة, وسـيأيت يضمن الصيد القول ال ومن هنا يعلم أنه عىل هذا

 ,وإن أوجبنـا اإلرسـال, تـرصيح هبـذا من كالم املاوردي يف فرع استعارة املحرم الصيد
 هقتلــ أرســله غــريه أو لــو فعــىل هــذا,  يــزول: أظهرمهــا, قــوالن?فهــل يــزول ملكــه عنــه

 .فاليشء عليه
 

 ويـزول ,التحلل كـسائر النـاس أخذه بعد  وجيوز, ملكه,أرسله املحرم فأخذه غريه ولو
, لزمه إرساله عىل األصح املنـصوص ,مل يرسله حتى حتلل  ولو,الضامن بنفس اإلرسال

 ,قتلـه ضـمنه  فعـىل األول لـو, ويـسقط فـرض اإلرسـال عنـه أنه يعود إىل مكـة:والثاين
ًعن حكاية العراقيني وجها بعيداوحكى اإلمام   ان الـضامن ال جيـب, وهـذا مزيـف مـع ً

                                                                                                                                            
 . اتفقوا عىل ذلك: وقال) ١٩٥\٧(املجموع  ) ١(
 ). ١٠٠١\٢(احلاوي . ًأن يأخذ صيدا فيموت يف يده فيضمنه: اليد ) ٢(
  ). ٤٢٤ \٢(, روضة الطالبني )٥٠٠\٣(العزيز  ) ٣(
 .وال قتله, والصواب املثبت: يف األصل  ) ٤(
 ). ٢٠٥\٧(,املجموع )٤٢٥\٢(, روضة الطالبني )٥٠١\٣(العزيز  ) ٥(
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عـىل قـول وجـوب اإلرسـال يف أصـل املـسألة وحكى اإلمام القطع بوجوب اإلرسال, 
أرسـل   فإذا,رسالأنه يزول ملكه بنفس اإلحرام أم اإلحرام يوجب عليه اإل يف وجهني
 هـل يـزول امللـك ,أرسـله  لـو:وعـىل الثـاين, أشـبه بكـالم اجلمهـور  وأوهلام,ٍنئذزال حي
يـزول  ال: قلنـاو ,مل يرسـله إذا أمـا, الطـائر ًا عـىل حتريـريـًخالفـا مبن حكى اإلمام ?اآلن
 .ه مل يملكهأخذ  فلو, فليس لغريه أخذه,ملكه
  ألهنـام;إمكان اإلرسال لزمه اجلـزاء مات يف يده بعد  لو: وعىل القولني, ضمنههقتل ولو

مـات الـصيد قبـل إمكـان  ولـو, ٌمقـرص باإلمـساك  وهو,مفرعان عىل وجوب اإلرسال
يب حامـد أجيب عند الـشيخ   وال,وغريهاإلمام   وجب اجلزاء عىل األصح عند,اإلرسال
 .)١(خالف  بال,جيب تقديم اإلرسال عىل اإلحرام  وال,ومن تبعه

 فأقـىص مـا( : قـال اإلمـام ,يمكنـه إرسـال املـشرتك  صيد بني اثنني فـأحرم فـالكان ولو
 يف أنه لـو  وترددوا, رشيكه ليطلقهجيب حتصيل ملك  وال,سه عنهفن ه أن يدفع يدفكليت

 أنه مل يتأت منه الوفـاء بـاإلطالق عـىل مـا هل جيب الضامن يف حصته من جهة ,//تلف
 .)٢()?ينبغي
ٍخلص املحرم صيدا من فم  هرة  ولو  نحومها وأخذه ليداويه ثـم يرسـله أو  أو سبع   أوً
 , مل يضمنه يف أصح القولني,رسله فامت يف يدهًه جمروحا فأخذه ليداويه ثم يآر

                                                 
 ).٢٠٥, ٢٠٤\٧(, املجموع )٤٢٥ ٤٢٤\٢(, روضة الطالبني )٥٠١\٣(,العزيز )٤٠٩\٤(املطلب هناية  ) ١(
 ).٤١٤\٤(هناية املطلب  ) ٢(

 ب//١٧٥
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 نانتـزع إنـسا لـو: وفرع أصـحابنا عـىل هـذا( :حممد   قال الشيخ أبوبه, ومنهم من قطع 
 ?من هـل يـض,تفـريط  لريدها إىل مالكها فتلفت يف يده بال; من غاصبهاةالعني املغصوب

 .)١()فيه الطريقان كالصيد
ً سائق وقائد وراكب فأتلفـت صـيدا فوجهـانةكان مع الداب ولو ٍ  اجلـزاء عـىل : أحـدمها,ٍ
 .)٢( عىل الراكب وحده: والثاينة,الثالث
 القطع بأنـه ال:  أحدمها,ل فطريقانب فقبه له أوىص اهتبه أو ًاشرتى املحرم صيدا أو ولو

 يـزول ملكـه عـن الـصيد بـاإلحرام مل : فإن قلنـا,ال امللكالبناء عىل زو: ةوالثاني, يملكه
ًعبـدا مـسلام الكـافر  كـرشاء,ففي صحة هذه العقـود قـوالن  وإال,يملكه  ال:  أصـحهام,ً
 يـرده عـىل : فـإن قـبض فقيـل,صحح هـذه العقـود فلـيس لـه القـبضن فإن مل ,)٣(يملك
 بحيث يتوحش ويدفع إىل ةيلزمه إرساله يف الربي( :خرونآووقال ابن الصباغ , صاحبه

  ألنــه املتــسبب يف حــصوله يف يــد;تفويــت حــق املالــك وجيــوز: ( قــالوا,)ةمالكــه القيمــ
طعام غريه فيأكلـه ويغـرم إىل أكل  املحرم كمن اضطر يصري: (وقال املتويل , )٤( )املحرم
 .)٥( )ًعذرا يف إتالف مال الغري ضطرار ويكون اال,بدله

ويلزمـه ,  لزمـه اجلـزاء,هلك يف يده قبل إرسـاله ورده إىل مالكـه الوجهني لو  وعىل كال
 مل يلزمــه , ونحومهــا)٦(ةلــرشاء الفاســد وإن كــان قبــضه باهلبــ إن قبــضه با,ًالقيمــة أيــضا

  ألن;عدم الضامن:  أصحهامة,ٍويف القيمة وجهان يف كل هبة فاسد, اجلزاء

                                                 
 ).٨٠٨\٢(, هداية السالك )٥٠٣\٣(, العزيز )٣٣٧\٥( البحر ١٥١, الوجيز ص)٣٥٤\٢(التتمة  ) ١(
  ).٨٠٦ \ ٢( , هداية السالك  )١٧٧ \ ٤( البيان  ) ٢(
 ). ٢٠٢\٧(, املجموع)٥٠٣\٣(, العزيز)٤١١\٤(ملطلب هناية ا ) ٣(
 ). ٢٠٢\٧(املجموع  ) ٤(
 ). ٢٠٢\٧(, ومل أجد ما نقله الشارح بنصه, املجموع )٣٥٢\٢(التتمة  ) ٥(
 . ٩٦٠, الكليات ص )١٩٧\٣(هتذيب االسامء واللغات . متلك املال بال اكتساب عوض يف احلال: اهلبة ) ٦(
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هنـا  الـوجهني فيهـا ممـن ذكـرو, )١( يف الـضامنة حكـم الـصحيحةالفاسد  حكم العقود
  والقـايض حـسني والبنـدنيجيواملحاميلالطيب   وقطع القايض أبو,)٢(وغريهاملاوردي 
  وأشـار,أنـه الضـامن:  وهـو, وآخـرون هنـا باألصـح)البيـان ( وصـاحب اغبوابن الص

 هبـذا الرافعـي اغـرت وقـد: (قـال املـصنف, )٣(ٌاعة من اخلراسانيني إىل القطع بالـضامنمج
 أنه : وأن األصحة,اخلالف يف كاتب اهلب  مع أنه ذكر,فوافق إشارهتم فقطع هنا بالضامن

 رصح بـه ,ذكرنـاه تلف يف مجيع مـا أتلفه فكام لو ولو, )٤( ) فكأنه مل يتذكره هنا,الضامن
ٌ سواء كـان قبـضه بـالبيع ة,رده إىل ملكه فتسقط القيم إذا أما, وغريهالطيب  القايض أبو

 فإن تلف يف يـد مالكـه بعـد ذلـك لـزم ,بإرساله إاليسقط اجلزاء   وال, ونحوهاةباهلب أو
وقـال , املـذهب هـو  هـذا, وإن أرسـله مالكـه سـقط عـن املحـرم اجلـزاء,املحرم اجلـزاء

 فرده إىل ةقبضه باهلب  ولو,)قبضه بالبيع إىل بايعه زال عنه الضامن إن رد ما: (البندنيجي 
ًيكـون ضـامنا   وال,تهـب كـان يمكنـه إرسـاله وفـرق بـأن امل,لـضامنواهبه مل يـزل عنـه ا

قــال , )٥() احلكــم والفــرق ضــعيفان وهــذا (: قــال املــصنف,لواهبــه بخــالف املــشرتي
 وجيـب عـىل املـشرتي ,//ولكن ينعقد ,فباعه حرم البيعاء فإن صححنا الرش(: الغزايل 
فهـل يكـون مـن , أرسـله املـشرتي فـإذا(جيب عىل املحرم إرسـاله  كام كان : أي)إرساله

ُكمن باع عبدا مرتدا فق ضامن البائع املحرم? ً إىل  وسـبقه اإلمـام ,)٦() تل يف يـد املـشرتيً
 ألن املرتـد ; إرساله من ضـامن البـائعولعل الوجه القطع بأن (: وقال,الكالم معنى هذا

                                                 
, األشــباه )٣٠٧\١(, األشــباه والنظــائر للــسبكي ٤٧٤,األشــباه والنظــائر للــسيوطي ص)٢٢٦\٢(روضــة الطــالبني  ) ١(

 .٣٥٥يم ص نجوالنظائر البن 
 ).٢٠٢\٧(, املجموع )١٠٢٤\٢(احلاوي  ) ٢(
 ).٢٠٢\٧(, املجموع )١٨٣\٤(البيان  ) ٣(
 ).٢٠٣\٧(املجموع  ) ٤(
 ).٢٠٣\٧(املجموع  ) ٥(
 ).٢٠٣\٧(, املجموع )٢٩٥\٢(الوسيط  ) ٦(

 أ//١٧٦
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 ٌوالسبب الذي علـق بـه وجـوب اإلرسـال دائـم ال,  واخلطرات تتجددة, حالةيقتل لرد
د من تلف الصيد يف يد املشرتي أويف ي لو (:ثم قال األصحاب (: قال اإلمام ,)جتدد فيه

 ألنـه املتـسبب إىل ;كيـف تناسـخت األيـدي فالـضامن عـىل املحـرم  وهكـذا,اشرتى منه
ومل خيتلـف أحـد مـن : (قـال اإلمـام )  ومراده بالضامن ضامن اجلزاء,ثبات هذه األيديإ

ــامء يف أن املحــرم ال ــصود ,ًصــطياد أصــالبااليملــك  العل ــه املحــرم املق ــال,فإن ــد   ف يفي
 .)١()امللك
,  كالـرشاء:وقيـل, صيد ورثه عىل املـذهب)٢( ]يف ملكة[ بمات للمحرم قري لو :فــرع

ه عىل أن امللك يـزول عـن ثبوتيزول ملكه عقب ( : والغزايل قال اإلمام , يرث:فإن قلنا
 وغـريه خالفـه أنـه إذاالذي قطع بـه املحـاميل  هورصحيح املش, وال)٣() الصيد باإلحرام

 : وإن قلنـا,القتل واالتالف ً يملك باإلرث كان ملكا له يترصف فيه كيف شاء إال:قلنا
ً ويكون اإلحـرام مانعـا مـن ة الورثيكون ملك الصيد لباقي : أحدمها,يرث فوجهان ال

ًيكون باقيا عىل ملك امليت حتى  حيح الذي قطع به اجلمهور الصوهو :والثاين, اإلرث
فـإن مـات قبـل : (قـال الـدارمي , حتلـل دخـل يف ملكـه  فإذا,يتحلل املحرم من إحرامه

 .)٤()حتلله قام وارثه مقامه
ًصيدا فوجده معيبـا وقـداشرتى  :فــرع  املحـرم يملـك الـصيد : فـإن قلنـا,أحـرم البـائع ً

 ,ًاحـتامال منـهالطيـب   قال القايض أبو,يرد  ال: فإن قلنا,فوجهان باإلرث رده عليه وإال
عليه البائع الثمن ويوقـف الـصيد حتـى يتحلـل  ًجها أنه يرد و)البيان (وجعله صاحب 

 وبـني ,يتخري املشرتي بني أن يوقف حتى يتحلل ويـرد (:وقال ابن الصباغ , ده عليهريف
                                                 

 ). ٢٠٣\٧(, املجموع)٤١١\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).٢٠٣\٧(من مكة , والصواب املثبت, كاميف املجموع : يف األصل ) ٢(
 ).٧٩٨\٢(, هداية السالك )٢٠٣\٧(, املجموع )٦٥٩\٢(الوسيط  ) ٣(
 ).٢٠٣\٧(, املجموع )٤٢٦ \٢(, روضة الطالبني ٧٢التنبيه ص ) ٤(

لو مات 
للمحرم 

قريب 
 .يف ملكه

 .صيد

إذا اشرتى 
َصيدا 

فوجده 
ًمعيبا وقد 

أحرم 
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حكمه حكـم (: وقال املتويل  )الصحيح إن هذا هو (:وقال املصنف )أن يرجع باألرش
ًمن اشرتى شيئا فرهنه ثم علم به عيبا وهو واحلكم يف املرهون عـىل : قلت, )١() مرهون ً

 حـق لـه إال  أنـه ال:أصحها, ٌمذكور يف باب الرد بالعيب يتلخص منه ثالثة أوجه هو ما
 فإن أخذه , جيب األرش اآلن: والثاين,ً ثالثاًيأيت هنا وجها يف الرد بعد زوال املانع وهذا

األرش لـه   أنه إذا أخذ:والثالث هناذلك هذا يوافق قول ابن الصباغ  فليس له الرد بعد
ًوجها رابعا يأيت هنا  وهذا,الرد بعد زوال املانع قالـه ابـن  مـا  فإن ثبت أن الصحيح هنا,ً

 ,رش بـاألة فلعل الفرق أن الراهن منع نفسه من الرد بالرهن مل يكن له املطالبـ,الصباغ 
يـرد مـع بقـاء  خـالف أنـه ال وال, يف الرد هنا اختلفوا  وهلذا,واملشرتي هنا مل يمنع نفسه

 .)٢(الرهن
ه الرجـوع عـىل  مل يكـن لـ,حالل فأحرم ثم أفلـس املـشرتي بـالثمن ًباع صيدا وهو ولو 

د لـه الرجـوع بعـ فعـىل هـذا, ختيـارصيد باالالـ ألنـه يملـك ; وقطع به كثـريون,األصح
 . )٣(التحلل
 فـإن أرسـله سـقط , ولـيس لـه التعـرض لـه,ًاملحرم صيدا ضمنه بـاجلزاء استعار :فــرع

يـسقط   وإن ردهـا إىل املالـك بـريء مـن حقـه وال, للاملك وعىصةاجلزاء وضمن القيم
 لــو اســتودعه فكــام ولــو, خــالف أن إعارتــه لــه حــرام وال, مل يرســله املالــك اجلــزاء مــا
 :يف شيئني استعاره إال
ــدمها ــد  قــال الــشيخ أبــو, يف اجلــزاء :أح  ,) ألنــه مل يمــسكه لنفــسه;يلزمــه ال: (حام

, الودائـع فرط كسائر إذا يضمنها إال  للاملك الةيف القيم :الثاين, )١(ةوالصحيح كالعاري
 ). يضمنها( :  القايض:وقال

                                                 
 ). ٢٠٥\٧(املجموع  ) ١(
)٢(  
 ).٢٠٦\٧(, املجموع )٤٢٦\٢(, روضة الطالبني )١٨٤\٤(, البيان )٣٥٣\٢(, التتمة )١٠٢٥\٢(احلاوي  ) ٣(

إذا 
استعار 
املحرم 
 .ًصيدا
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 يـزول : فـإن قلنـا,ًحلالل صيدا من حمـرم فتلـف يف يـدها إذا استعار أما: ( ي قال املاورد
 جـزاء وال  ألنه كان يف يـده ولـيس عـىل املـستعري;ملك املحرم وجب اجلزاء عىل املحرم

 يــضمنه إال  ألنــه عــىل هــذا القــول ال;جــزاء عــىل املحــرم يــزول فــال  ال:وإن قلنــاة, قيمـ
 .)٢() عىل املستعرية وجتب القيمةباجلناي
 , والنـايس واجلاهـلئالصيد بـني العامـد واملخطـ عندنا يف وجوب جزاءفرق  ال :فــرع

 , يف وجـوب اجلـزاء عـىل غـري العامـد قـوالن: وقيـل,ٌلكن اإلثم خمـتص بالعامـد العـامل
عـن ) أاملوطـ( ويف ,)٦( وأمحـد) ٥(  ومالـك)٤( ةحنيفـ  وبه قال أبـو)٣(واملذهب الوجوب

 فهاهنـا  وجبت يف احللق بعذرةوألن الفدي; )٧(ٌ أثر يشهد لهالرمحن بن عوف وعبدعمر 
 .أوىل

                                                                                                                                            
 ). ٨\٢(حاشية البيجوري . هي إباحة االنتفاع من أهل التربع بام حيل االنتفاع به مع بقاء عينه لريده : العارية ) ١(
 ).٢٠٦\٧(موع , املج)٤٢٧\٢(, روضة الطالبني )١٠٢٦\٢(احلاوي  ) ٢(
) ٢١١\٧(املجمــوع )٤٢٧\٢(, روضــة الطــالبني )٣٥٤\٢(, التتمــة )٩٥٢−٩٥١\٢(, احلــاوي )٢٢٩\٣(اإلرشاف  ) ٣(

 ).٣٠٢\٢(مغني املحتاج . ونقل عن العبدري أنه قول الفقهاء كافة
 ).١٩٨\٦(اجلامع ألحكام القران ) ١٠٦\٣(أحكام القران للكيا هرايس ) ٤(
 ).١٩٨\٦(, اجلامع ألحكام القران )٣٤٢\١(ملعونة ,ا)٤٥٣\١(املوطأ  ) ٥(
 ).١٦٨\٣(, املبدع)٣٤٥\٣(, رشح الزركيش)٣٩٥\٥(املغني  ) ٦(
أن (ونـصه عـن حممـد بـن سـريين ) ٤٨٥\٢) (١٢٤٥(املوطأ, كتاب احلج, باب جزاء ما أصيب من الطـري والـوحش  ) ٧(

ً فرسني نستبق إىل ثغرة ثنية, فأصبنا ظبيا, ونحن حمرمـان, إين أجريت أنا وصاحب يل: فقال ًرجال جاء إىل عمر بن اخلطاب 
هـذا أمـري : ٍفحكام عليه بعنز فوىل الرجل وهو يقول: تعال حتى أحكم أنا وأنت, قال: فامذا ترى? فقال عمر لرجل إىل جنبه

ل تقرأ سورة املائـدة? ًاملؤمنني ال يستطيع أن حيكم يف ظبي حتى دعا رجال حيكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله ه
ًلو أخربتني أنك تقرأ سـورة املائـدة ألوجعتـك رضبـا : ال فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي? فقال: القال: قال

ِ حيكم به ذوا عدل منكم هديا بـالغ الكعبـةm: يف كتابهِ  إن اهللا تبارك وتعاىل يقول : ثم قال ِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ ُ ُْ َ ْ ْ ًْ ْ ٍُ َ ِ ْ َ...l ن بـن عـوفوهـذا عبـد الـرمح (
 ).٢٩٥\٥) (٩٨٦١(والبيهقي, كتاب احلج, باب جزاء الصيد بمثله من النعم حيكم به ذوا عدل من املسلمني 

الفرق يف 
وجوب 

الصيد بني 
العامد 

والنايس 
واجلاهل 
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 :عن بقية العلـامء) ٣( وانفرد جماهد )٢( وابن املنذر)١( ور ث  أبو:وممن قال بعدم الوجوب 
لقتلـه ًمتعمـدا  يـة إن معنـى اآل: وقـال,إلحرامـه عـىل العامـد الـذاكرجيب اجلزاء  أنه الب

ُومن عاد فينتقم اهللاَُّ منهm لبدلي ًناسيا إلحرامه َ َ ْ َْ َِ ُِ َ ََ...  l ٌ  ولو يأثم باألول  فدل عىل أنه ال 
ًكان عامدا ذاكرا ألثم  قـال ,)٤(وقال مع ذلك بوجوب اجلـزاء عـىل املخطـيء والنـايس, ً

 .)٥()ةيإىل قتل الصيد بعد نزول اآل  ومن عاد:ةمعنى اآلي: (بنا وغريهمأصحا
أظنـه : ( قال اإلمـام ,العامد جيب عىل غري القول الذي نقلناه يف أن اجلزاء ال هذا :فــرع

 بخالف ,ُ ألنه ليس يتضمن عبادة;فيجب القطع بضامنه احلرم  صيد  أما,يف حق املحرم
 .)٦()اإلحرام

 
 
 

 ألن املنـع مـن ;جيـب اجلـزاء  أنـه ال:القـولني  فـأظهر,ًأحرم ثم جـن فقتـل صـيدا :فــرع
 .)٧(الغرامات  وأقيسهام الوجوب كسائر,ٌالصيد تعبد خمتص باملكلفني

 .)٢( فال ضامن,ًفقتله دفعايف  احلرم   عىل املحرم أوٌيد ص)١(صال :فــرع
                                                 

 )١٩٨\٦(, اجلامع ألحكام القران )٢١١\٧(, املجموع )٢٢٩\٣(اإلرشاف  ) ١(
 ).٢١١\٧(, املجموع )٢٢٩\٣(اإلرشاف  ) ٢(
 التابعني , اتفقوا عىل جاللته وإمامته , أخذ التفسري عن ابن عباس , وتنقل هو جماهد بن جرب املكي املخزومي من كبار ) ٣(

 ٠هـ ١٠٤, تاريخ اإلسالم وحوادث ووفيات سنة )٢٧٩\٣(حلية األولياء .  هـ١٠٤يف األسفار , واستقر يف الكوفة , ت
ًصـوابه ذاكـرا حلرمـه : (نـذروقال ابـن امل).٢١١\٧(, املجموع )١٩٨\٦(, اجلامع ألحكام القران ٧٠تفسري جماهد ص ) ٤(

ًمتعمدا لقتله وال نعلم أحدا وافق جماهدا عىل هذا القول إذ هو خالف اآلية الكريمة ً ً .( 
 ).٢١٢\٧(املجموع ) ٩٥٧\٢(احلاوي  ) ٥(
فإنـه لـيس يـضمن لعبـادة,حتى يقـىض بـأن النـسيان يـؤثر فيهـا, فليـضمن : ( وعبارته ). ٤١٦ ,٤١٥\٤(هناية املطلب  ) ٦(

 ).احلرمي ضامن أموال الناس , يف الغصوب والعواريالصيد 
 ).١٩٦ \٨(,املجموع )٤٢٧\٢(روضة الطالبني  ) ٧(

إذا صال 
صيد عىل 
املحرم أو 
 .يف احلرم
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 ,ً لو ركب إنسان صيدا وصال عىل حمرم ومل يمكـن دفعـه إال بقتـل الـصيد فدفعـه فقتلـه
القفــال   وذكــر, ألن األذى لــيس مــن الــصيد; وجــوب اجلــزاء عــىل املحــرم:فاملــذهب
 يطالــب املحــرم :الثــاين, يطالــب املحــرم الــضامن عــىل الراكــب وال : أحــدمها:وجهــني

 .)٣(ويرجع بام غرم عىل الراكب
ــه قــوالنوإن افــرتش  اجلــراد  ــه ففي عــم  إذا  هــذا,امنضــ  ال: أصــحهام,يف طريقــه فقتل

 .)٤(ًجاهال ضمن ً فإن مل يكن كذلك ووطئه عامدا أو,ًاملسالك ومل جيد بدا من وطئه
 ففيـه هـذا ,بالتعرض للبيض ففسد بـذلك ٌباض صيد يف فراشه ومل يمكنه رفعه إال ولو

 .)٥(اخلالف
ىل  عـ:والثـاين, اجلـزاء عـىل اآلمـر : أحدمها,أكره حمرم عىل قتل صيد فقتله فوجهان ولو

 .)٦(واإلحرامٌ سواء صيد  احلرم ,األصح وهو,  ويرجع به عىل اآلمر,املحرم
ٍذبح صيدا يف خممصة وأكله ضمن اجلزاء :فــرع ً)٧(. 
 فاألصــح أن ,ٍحــالل عــىل قتــل صــيد حرمــي فقتلــه ٍأكــره حمــرم عــىل قتــل صــيد أو ولــو
 : الـدارمي وقـال,  اجلزاء عىل اآلمر:والثاين,  به عىل اآلمر عىل املأمور ويرجع//اجلزاء

 .)٨()دميآأكره عىل قتل  لو كام هو(

                                                                                                                                            
 ). ص و ل ( لسان العرب واملصباح املنري مادة . استطال وعال وقهر وهجم , وصال عليه وثب: صال ) ١(
 ).٤٢٨\٢(, روضة الطالبني )٥٠٤\٣(, العزيز )١٢٢\٥(, البحر)٣٣٦\١(, التتمة ٢٧١ , املعاياة ص٧٢التنبيه ص ) ٢(
 ).٣٠٢\٢(,مغني املحتاج )١٩٦\٧(, املجموع )٤٢٨\٢(, روضة الطالبني )٥٠٤\٣(,العزيز )٣٣٦\١(التتمة  ) ٣(
, روضــة )٥٠٥٠\٣(,العزيــز )١٢٢\٥( البحــر١٥٠,الــوجيزص)٣٣٦\١( التتمــة ٢٧١املعايــاة ص٧٢التنبيــه ص ) ٤(

 ).٤٢٨\٢(الطالبني 
 ).٢١٠\٧(, املجموع )٥٠٥٠\٣(, العزيز )٣٣٨\٥(البحر  ) ٥(
 ).٤٢٨\٢(, روضة الطالبني )٥٠٥٠\٣(,العزيز )٣٤٠\٥(البحر  ) ٦(
 ).٨٠٩\٢(, هداية السالك )٤٢٨\٢(, روضة الطالبني )٥٠٥٠\٣(,العزيز )٣٣٦\٢(, التتمة ٧٢التنبيه ص ) ٧(
 ). ٣٠٢\٢(, مغني املحتاج )١٩٦\٧(,املجموع )٣٤٠\٥(, البحر ٢٧١املعاياة ص ) ٨(

الصيد يف 
املخمصة 

وحال 
 . اإلكراه
 أ//١٧٧
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ويف حتريمه عـىل , ًذبح املحرم صيدا حرم عليه يف حال اإلحرام باتفاق العلامء  إذا:فــرع
 فعـىل هـذا , كذبيحـة املجـويس,التحـريم:  اجلديد الصحيح عند اجلمهـور:غريه قوالن
 فهـل ,ٍحتلـل الـذابح واللحـم بـاق  ولـو, احلـل: والقديم وصححه بعـضهم,يكون ميتة

ــا?جيــوز لــه أكلــه القطــع  :أحــدمها,فطريقــان  حيــرم عــىل غــريه فعليــه أوىل وإال: إن قلن
 .ةالتحريم وبه قطع املراوزب

 وذبـح احلـالل , التحـريم: أصـحهام,ٌمنقـول عـن العـراقيني فيـه وجهـان وهـو:  والثاين
 مل يلزمـه واحلـرمأذبحـه بنفـسه يف اإلحـرام  أكـل مـا  ولـو,احلرمـي سـبق حكمـه الصيد

 .)١(خرآ ًباألكل جزاء
 , ويف حتريمــه عــىل غــريه طريقــان,وقــاله فيحــرم عليــهٍكــرس املحــرم بــيض صــيد  ولــو

 ,)٢(وغـريهاملـاوردي   وصـححها, القطـع بإباحتـه:ة والثانيـ, أنه عىل القـولني:أشهرمها
بـذكاة واملحـرم لـيس مـن أهلهـا  يـستباح إال وفرقوا بني اللحم والبيض بأن احليـوان ال

 فعىل ,قاله حل كرسه جمويس أو ولو, قيل ح بكل حال وبغري فإنه يستبا,بخالف البيض
ٍهذا ينزل البيض منزلة ذبيحة احلالل فمن حل له أكل صيد ذبحه له حالل حل له هـذا 

 حتـل  ة ألن  اجلـراد;البـيض ككـرس قتـل جـرادة فهـو حلـب لـبن صـيد أو ولـو, البيض
قاله  فكرسه أوٌإنسان بيض صيد  احلرم  أخذ ولو, قتلها جموٍيس حلت لو وهلذا ,باملوت

 صـيد  احلـرم :إن قلناوصححها املتويل  :ة والثاني,كلحم صيد  احلرم  :فطريقان أحدمها
و ولـبن صـيد  احلـرم ,  ففـي البـيض وجهـانة ميتـ: وإن قلنـا, فالبيض حـاللةليس ميت

                                                 
, ١٩٩\٧(,املجمــــوع )٤٢٨\٢(,روضــــةالطالبني)١٨١\٤(,البيــــان )٣٦٩\٢(,التتمــــة )٢٤٦ , ٢٤٥\٣(اإلرشاف  ) ١(

, وما نقله الشارح أنه حيرم باتفاق العلامء لعله أراد اتفاق األئمة )٨١٠\٢(, هداية السالك )٣٠٢\٢(, مغني املحتاج )٢٠٠
لف يف املسألة كام نقله ابن املنذر يف اإلرشاف عن سفيان وأبـو ثـور أهنـا حتـل, األربعة أو اتفاق يف املذهب; ألن هناك من خا

 . واختاره, وذكر أهنا مثل ذبيحة السارق
 ). ٢٠٠\٧(, املجموع )١٠٦٤\٢(احلاوي  )٢(

إذا ذبــــــــح 
املحـــــــــرم 
ًصيدا حـرم 
عليــه وعــىل 

 . غريه

ــــــــــــرس  ك
ــــيض يف  الب
احلرم حـال 

 اإلحرام
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حـرام عـىل كـارسه وعـىل مجيـع بأن بيض صيد  احلـرم وقطع املاوردي ,  كالبيضجراده 
 حسن  وهذا,)١(مل تزل بكرسه ألن حرمة  احلرم ;الناس
 ,يستعني القاتل بإعارتـه بإعارة ما أعان عليه ولوصيد له و حيرم عليه أكل حلم ما:فــرع
 اجلديـد ,ًفإن أكل شيئا من ذلك ففي وجوب اجلزاء عليه قوالنة, ًداللة خفي دل ولو أو

اليـابس والبـيض  رشجيؤول إىل الـنام فلـم يـضمن كالـ ٍ ألنه ليس بنام وال; ال:الصحيح
حرتزنـا بالفعـل عـن عقـد  وا, ألنه فعل حمـرم بحكـم اإلحـرام; جيب:القديمو ,)٢(املذر

, أكـل قدر مابعىل هذا الواجب قيمته  و,  الغري وبحكم اإلحرام عن ذبح  شاة ,النكاح
مثلـه  :يف كيفية الضامن عىل القديم ثالثـة أوجـه أحـدها: (قال املاوردي , قاله األكثرون

أكـل مثلـه مـن   مـا بقـدر: والثـاين,  يتصدق به عىل مـساكني  احلـرم ًحلام من حلوم  النعم 
 فـإن شـاء ,أكـل دراهـم قيمـة مـا :والثالـث, همثلـ حلمـه لزمـه عـرش  إن أكل عرشالنعم 

 فحكـى )الـوجيز( وأغـرب يف ,)بـهًتصدق دراهم وإن شاء اشرتى هبا طعاما وتـصدق 
ٍدل حمــرم حــالال عــىل صــيد أنــه هــل حيــرم عليــه أكلــه أوال مــع اجلــزم  ًخالفــا يف أنــه إذا ً ٌ

 واتفقوا, )٣()إنه مل جيده لغريه بل جزموا بتحريمه عىل املحرم(: وقال الرافعي بعصيانه?
 .ٍ لكنه عاص,)٥( ًخالفا أليب حنيفة )٤(دله ومل يأكل جزاء عليه إذا عىل أنه ال

                                                 
 ). ٨١١\٢(, هداية السالك )٢٠٠\٧(, املجموع )١٩٣\٤(, البيان )٣٧٤ \٢(, التتمة )١٠٦٤\٢(احلاوي  ) ١(
فـسدت , وجيـوز أن : ِفـسدت , ومـذرت معدتـه : امليم والذال والراء يدل عىل فساد الـيشء , ومـذرت البيـضة : املذر  ) ٢(

 . ٩٤٣معجم مقاييس اللغة ص . تفرقوا شذر مذر: إن من الباب قوهلم : يقال 
ـــة املطلـــب)٩٩٩\٢(احلـــاوي  ) ٣( ـــز ١٥٢, الـــوجيزص)٣١٤\٥(, البحـــر )٤٠٨\٤(, هناي  , املجمـــوع)٤٩٨\٣(,العزي
 ).٨١٢\٢(, هداية السالك )١٩٨\٧(
ـــةإنام يـــضمن : ًوذكـــر ضـــابطا يف هـــذا وهـــو) ٣١٥\٥(, البحـــر )٢٤٥\٣(اإلرشاف  ) ٤( ـــصيد ال يـــضمن بالدالل أن ال

 ). ٧٩٦\٢(, خمتلف الرواية )١٧٨\٤(باجلنايةالبيان 
ــة  ) ٥( ــسا)٨١٨\٢(, املــسالك يف املناســك)٢٤٥\٣(,اإلرشاف )٧٩٦\٢(خمتلــف الرواي , وذكــر ٢٤٦ري ص, إرشــاد ال

 : رشوطا ستة لوجوب اجلزاء
 .أن يتصل هبا القتل 

أكـــــــــل 
املحـــــرم 
ماصــــيد 
لــــــــه أو 
ـــــــان  أع
ـــــــــىل  ع

 صيده 
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  والةعانـإيـه كـان مـن املحـرم ف الل ومل يقصد اصـطياده للمحـرم والاحلصاد  إذا أما
 وابـــن )٢( وعـــن عـــيل,)١(جـــزاء فيـــه خـــالف وال  فيحـــل للمحـــرم أكلـــه بـــالة,داللـــ
ًأهـداه حيـا للمحـرم  ًصاد احلالل صيدا أو إذا  أما, هذا يف اللحم.حتريمه: //)٣(عباس

 .)٤( متلك الصيدسبق يف  وليس له قبوله عىل ما,خالف فإنه حيرم عليه ذبحه بال
 ة ويف كالمه فائـد,هنا الطيب و وذكره القايض أبة,ذكره املصنف يف باب األطعم :فــرع

 ذبحه :إن قلنا: (الطيب   قال القايض أبوة,وعنده صيد وميت  اضطر:فأذكره هنا ألجلها
 , أخـذه:ٍ ألنـه جيتمـع يف الـصيد ثالثـة أنـواع مـن التحـريمة; أكل امليتـةللصيد يصري ميت

 فلـه أن يـذبح الـصيد ةميتـ يـصري  ال: فـإن قلنـا,ٌ فيها حتـريم واحـدةوامليت,  وأكله,وقتله
 هنـاك أن املـذهب أنـه يلزمـه أكـل والذي ذكره الرافعـي, ضطراريأكل منه ويزول باالو

  أنـه يتخـري فاسـتفيد مـن كـالم القـايض أبـو:ٍوجـه ٍ ويف قـول أو,ٍ ويف قول الـصيدة,امليت
 .)٥(وجه له بناء القولني األولني وأن الثالث الالطيب 

حيتمـل أن ( :الطيـب   قـال القـايض أبـو, غـريهٌ حمـرمه وصيد ذكاةوهناك ميت اضطر ولو
 ,)ٌ ألنه إنـام حيـصل فيـه حتـريم واحـد خمتلـف فيـه; حيل له أكل ذلك الصيد املذكى:يقال

                                                                                                                                            
 .ًأن يبقى الدال حمرما إىل أن يقتله اآلخر

 .أال ينفلت الصيد
 .أال يعلم املدلول الصيد

 .أن يصدقه الدال
 .أن يكون الدال حمرما 

 ).٨١٢\٢(, هداية السالك )١٩٩\٧(,املجموع )٤٥٣\٢(روضة الطالبني  ) ١(
 ).٢٩٥\٤)(١٤٤٧٧)(١٤٤٧٦( شيبة, كتاب احلج, باب ما كره أكله للمحرمابن أيب ) ٢(
 ).٢٩٥\٤)(١٤٤٧٥(ابن أيب شيبة, كتاب احلج, باب ما كره أكله للمحرم ) ٣(
 .سبقت املسألة ) ٤(
, األشــباه والنظــائر )٥٧٥\٩(, الــنجم الوهــاج)٥٥٦\٢(, روضــة الطــالبني)١٦٩\١٢(, العزيــز ٤٦٩املحــرر ص ) ٥(

 .١٧٨للسيوطي ص

إذا اجتمع 
 . صيد وميتة

١٧٧//
 ب
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ة,  تتعــني امليتــ:والثــاين,  يتخــري: واملــصنف هنــاك أوجــه أصــحهاوالــذي ذكــره الرافعــي
 .)١( الصيد:والثالث

   عنز  والغزال ة بقر الوحش  ومحارالوحش   ويف  بقر ة  بدن ةففي  النعام(: قال
  . )ة  جفر والريبوع  عناق واألرنب

, ى مثلهـا ويـسمةً تقريبـا يف الـصورة واخللقـٌرضب له مثـل مـن  الـنعم  :الصيد رضبان
ٌورضب ليس له مثل ٌ)٢(. 

 :الرضب األول قسامن و
ممـن بعـدهم  عدالن مـن التـابعني أو حكم فيه صحابيان أو ٌورد فيه نص أو  ما:أحدمها

, )٣(حاجـة إىل حتكـيم حينئـذ ول فيتبـع ذلـك والتـمن سائر األعصار أنه مثل الصيد املق
 ةحكـم فيـه الواحـد مـن الـصحاب ن مـاإ (:قال األصحاب: (الرفعةالبن  )الكفاية(ويف 

ذكـره املـصنف هنـا مـن  ومـا, )حكـم بـه اجلميـع لـو بحكم مل خيالفه غـريه فيـه كـان كـام
 .)٤( مةالقسم حكمت به الصحاب حكام يف هذاألا
 :  يف  أم حبــني وعــثامن,)٥("بكــبش" الــضبع يف  صــىل اهللا عليــه وســلم وحكــم النبــي  

إن كانــت : (وقــال الــشافعي ,   بــشاة:)٣( يف  الــوبر )٢ ( وجماهــد)١( وعطــاء )٦( نبحــال
                                                 

 .٥٧٤,الرساج الوهاج ص)٥٧٥\٩(, النجم الوهاج)٥٥٦\٢(, روضة الطالبني)١٦٩\١٢(العزيز  ) ١(
 ).٢٦٣\٧(, املجموع )٤٢٩\٢(روضة الطالبني  ) ٢(
 ).٣٧٧\٣(التتمة  ) ٣(
 . ًسيأيت ذلك قريبا ) ٤(
يمـة, كتـاب احلـج, بـاب , وابـن خز٢١١ص) ٨٥١(الرتمذي ,كتاب احلج, بـاب مـا جـاء يف الـضبع يـصيبها املحـرم  ) ٥(

, والبيهقـي, كتـاب )١٨٢\٤) (٢٦٤٨(الدليل عل أن الكبش الذي قىض به جـزاء للـضبع هـو املـسن منـه ال مـادون املـسن 
سـألت : وحديث أيب عامر حديث جيد تقـوم بـه احلجـة,قال أبـو عيـسى: وقال) ٢٩٨\٥)(٩٨٧٢(احلج, باب فدية الضبع 

 . هو حديث صحيح: البخاري عنه فقال
, ويف معرفة السنن واآلثار, كتـاب احلـج, بـاب أم حبـني )٣٠٢\٥) (٩٨٩١( البيهقي, كتاب احلج, باب فدية أم حبني )٦(
)١٩٠\٤) (٣١٧٠ .( 

الصيد 
الذي 

حكم فيه 
الصحا

بة او 
ني التابع

او من 
 .بعدهم
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ــر ــه جف ــه ففي ــر, )٤() ةالعــرب تأكل ــضب وعم ــريه يف  ال ــبعهم ,)٦(ِبجــدي  :)٥( وغ  وت
,   ٍ  بشاة: يف الثعلب) ٩( والشافعي,)٨( وعطاء) ٧(  ة  بقر: لي يف األ وابن عباسالشافعي

 .)١٢)(١١() بجدي حكمت يف  الثعلب ,مَكَكان معي ح ول: ()١٠( رشيحل وقا
فيـه ( :مري يوقـال الـص, وجزم بـه البنـدنيجي , بقرة أن يف  الوعلحكى ابن الصباغ  و

 وفــرس ,)١٤(أنثــى  كــان أوً ذكــرا ٌبض  عــ أن يف  األرويــة ونــص الــشافعي. )١٣() ٌتــيس

                                                                                                                                            
ــوبر  ) ١( ــاب ال ــاب احلــج, ب ــي ) ٥٠٠\٣) (١٢٥٨(األم كت ــوبر والظب ــاب ال ــاب احلــج, و ب ــدالرزاق, كت ) ٨٢٦٨(وعب
)٣٠٩\٤.( 
, ومعرفة السنن واآلثار, كتاب احلج, باب الـوبر )٣٠٩\٤) (٨٢٦٥(علب واألرنب عبدالرزاق, كتاب احلج, باب الث ) ٢(
)١٩٠\٤) (٣١٦٩ .( 
دويبة أصغر من السنور كحـالء اللـون ال ذنـب هلـا, تقـيم يف البيـوت ومجعهـا وبـور ) بفتح الواو وتسكني الباء: (الوبر ) ٣(

 ). ٤٥٢\٢(احليوان الكربى حياة . ووبار ووباره وحيل أكله; ألنه يفدى يف اإلحرام واحلرم
 ).٢٦٤\٧(,املجموع )١٩٠\٤(, معرفة السنن واآلثار )٥٠٠\٣(األم ) ٤(
ًحيوان بري معروف يشبه الورل, اليرشب املاء, ويعيش سبعامئة سـنة,ويبول يف كـل أربعـني يومـا قطـرة, وحيـل أكلـه  ) ٥(

 ). ٥١\٢(حياة احليوان الكربى . باإلمجاع
, ومعرفـــة الـــسنن واآلثـــار, كتـــاب احلـــج, بـــاب )٣٠١\٥) (٩٨٩٠(, بـــاب فديـــة الـــضب البيهقـــي, كتـــاب احلـــج ) ٦(

 ).٢٦٤\٧(, املجموع )١٨٩\٤) (٣١٦٧(الضب
 ).٢٦٤\٧(, املجموع )١٨٢\٤(معرفة السنن واآلثار, كتاب احلج, باب بقر الوحش ومحار الوحش  ) ٧(
ــاب احلــج  ) ٨( ــاب)٤٩٨\٣)(١٢٥٤(األم, كت ــار, كت ــسنن واآلث ــة ال ــاب الثعلــب , معرف , )١٨٩\٤) (٣١٦٥( احلــج, ب

 ).٢٦٤\٧(املجموع 
 ).٢٦٤\٧(,املجموع )٤٩٨\٣(األم  ) ٩(
له صحبة, ومل يصح, بل هـو : هو الفقيه أبو أمية, رشيح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الكندي, قايض الكوفة, يقال ) ١٠(

الصديق واختاره عمر للقضاء بالكوفة وبقي فيـه سـتني ممن أسلم يف حياة النبي صىل اهللا عليه وسلم  وانتقل من اليمن زمن 
 ).١٠\٤(سري أعالم النبالء ) ٢٤٣\١(هتذيب األسامء واللغات . هـ٧٨ت . سنة واستعفى منه قبل موته بسنة

 ). ١٨٩\٤) (٣١٦٦(معرفة السنن واآلثار, كتاب احلج, باب الثعلب  ) ١١(
 ).ج د د (خمتار الصحاح . ولد املعز : اجلدي ) ١٢(
 ).٢٦٤\٧(املجموع  ) ١٣(
 ).٢٦٤\٧(املجموع ) ٤٩٣\٣(األم  ) ١٤(
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ض  الذي طلع قرنـه وقـب  بالعجل : بض والع,   باألنثى من  الوعل: ةاألزهري األروي
 .)١(عذعليه ومل جي

 فـإن , مـن  الظبـاء فيام أظـن الـذكر  وهو,   تيس اجلبل)العني بكرس(ِواعلم أن  الوعل  
ــو ــذلك فه ــان ك ــوهلم ك ــالق ق ــالف إلط ــزإ (:ٌخم ــي عن ــك  إال ) ٌن يف  الظب ــد ذل أن يقي

 .)٢(اإلطالق
 مـن حـني تولـد إىل أن ترعـى ومـن حـني  هي األنثى من ولـد  املعـز : واعلم أن العناق 

 والـذكر  وذلك بعد أربعة أشـهر ةفصل عن أمها وتأخذ يف الرعي تسمى  جفرتفطم وت
 دون  العناق   لكن جيب أن يكون املراد  باجلفرة هنا ماة,معنامها يف اللغ  هذا, جفر

 .)٣(من  الريبوع  ٌ خريفإن  األرنب 
   ظبـي  والـذكر,   إىل حني يقوى وتطلـع قرنـاه ثـم هـي  ظبيـة ة  الظبي// ولد: والغزال 
    عنـزال  ويف  الغـزويقع يف كتب األصحاب يف  الظبي كبش ,    األنثى من  املعزالعنز و
  وأن األنثـى  غـزال الغـزال   ذكـروزعم أن  الظبي  ,)٤(القاسم الكرخي قال أبو  وكذا,

  وهـو  عنـز :  واملصنف يف أن يف الظبيوالرافعيكام قاله اإلمام :  والصواب,ٌوهم وهو
  فيجب فيه مـا,  ولد  الظبي و الغزال ,متقلص الذنب رد الشعرالشبه هبا فإنه أج شديد

 .)٥(جيب يف الصغار

                                                 
 ).ض ب ع ) ( ر أ ى ( هتذيب اللغة مادة  ) ١(
وهو التيس اجلبيل واألنثى تسمى أروية وهي شـاة الـوحش واجلمـع أوعـال ) بفتح الواو وكرس العني املهملة: (الوعل ) ٢(

 ).٤٣٩\٢(حياة احليوان الكربى . ووعول, وحكمه احلل باإلمجاع
 ).١٤٥\٢(, حياة احليوان الكربى)٢٦٤\٧(, املجموع )٥٠٨\٣(العزيز  ) ٣(
هتـذيب األسـامء . هـ ٤٤٧ّ, درس ببغداد, ت)الغنية ( منصور بن عمر بن عيل الكرخي البغدادي له كتاب: أبو القاسم  )٤(

 ).١٧٦\٢(, طبقات اإلسنوي )٢٦٥\٢(واللغات 
, حيـاة )٨٢٧\٢(, هداية السالك )٢٦٤\٧(, املجموع )٥٠٨\٣(, العزيز )٦٩٧\٢(, الوسيط)٤٠٠\٤(هناية املطلب  ) ٥(

 ).١٤٥\٢(احليوان الكربى

 أ//١٧٨
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ٌ ويف حـل أكلهـا خـالف مـذكور يف , عظيمـة الـبطنٌ دابة عىل خلقة  احلربـاء : وأم حبني
ــ ــ,ووجــوب اجلــزاء خيــرج عــىل اخلــالفة, األطعم ــذكور يف األطعم  أن األصــح ة وامل
 .)١(حلها

مـنهم ( :ً أيـضا قـال الرافعـي)بـامليم( حالم : ويقال)بضم احلاء والنون()٢(]ُ واحلالن  [
من ولـد  يعني الذكر( ومنهم من فرسه  باجلدي , )يعني ولد الضأن( من فرسه  باحلمل 

( : )٣(وقال األصـمعي  )من بطن أمه  يؤخذ  اجلدي : ناحلال( : وقال اجلوهري  ) املعز
ذكـره مـن تفـسري هـذه األلفـاظ  وما )٤ ( ) صغار الغنم: )بامليم والنون(احلالم واحلالن 

 وهــي األنثــى مــن ولــد ة هــي الدحلــ:العنــاق(: حامــد   وقــال الــشيخ أبــو.املــشهور هــو
 .)٥(أنبل من اجلراد:  والوبر)الضأن
قـال الـشافعي , )٧( احلارث ونافع بن عبد )٦(روي ذلك عن عثامن  شاة يف احلاممة:فــرع

فالقيــاس إجيــاب   وإالة إلمجــاع الــصحاب: يعنــي,ً اتباعــا  شــاة إنــام أوجبنــا يف  احلــامم (: 
 .)٩(وليس بيشء هنا تعبأألهنا تشبهها من حيث :  ومن أصحابنا من قال,)٨()ةالقيم

                                                 
 ). ٣٥٤\١(, حياة احليوان الكربى)٢٦٤\٧(, املجموع )٥٠٨\٣(, العزيز )٦٩٧\٢(الوسيط ) ١(
 . واحللالن, والصواب املثبت: يف األصل ) ٢(
 أبو سعيد األصمعي , أحد أئمة اللغة والغريب واألخبـار وامللـح والنـوادر , عبد امللك بن قريب بن عبد امللك الباهيل )٣(

صدوق , وكان يتقي أن يفرس احلديث, كام يتقي أن يفرس القرآن , وكان ال يفتي إال فيام أمجع عليه أهـل اللغـة : قال أبو داود
 ). ١١٢\٢(بغية الوعاة . ـ ه٢١٥ت) . اللغات ) ( الصفات( , )غريب القرآن(, ويقف عام يتفردون عنه , له 

 ).٣٣٦\١(, حياة احليوان الكربى)٥٠٨\٣(العزيز  ) ٤(
 ).٥٠٨\٣(العزيز  ) ٥(
, سـنن البيهقـي, كتـاب )٨٣٠١ ٨٢٩٥مصنف عبدالرزاق, كتاب املناسك, باب احلامم وغريه من الطري يقتلـه املحـرم ) ٦(

 . باإلسناد الصحيح: قال يف املجموع ). ٣٣٦ ٣٣٥\٥) (١٠٠٠٢(ه عن ااحلج, باب ما جاء يف جزاء احلامم وما يف م
 ).٢٧١\٧(, املجموع )١٠٤٩\٢(, احلاوي )٢١٨\٤(معرفة السنن واآلثار  ) ٧(
 ).٨٣١\٢(, هداية السالك )٥١٠\٣(, العزيز )١٠٤٩\٢(, احلاوي )٥٠٤\٣(األم  ) ٨(
 ).٢٦٥\٧(املجموع  ) ٩(

حكم 
محام 
 . احلرم
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    اليامم :  ويدخل يف اسم احلامم.)١(  احلرم  احلل و محام فرق بني  محام  وال
 والعـرب ,  والقطـا)٥(  والدبـيس)٤( ة والفاختـ)٣(  والقمـري,)٢(اللوايت تـألف البيـوت
 .)٦ ( ةٍتسمي كل مطوق  محام

 ).ننقل فيه حيكم بمثله عدال ال وما(: قال
وليكونـا  (:قـال الرافعـي, القسم الثـاين مـن الـرضب األول هو وهذاة, ِلآلية الكريم

 ويوافقـه ,بـالوجوب ذلـك يـشعر) فطننيفقيهني ): ( ةالروض(ويف  ,)٧ ()سنيَكيفقيهني 
أن يكــون  ألحــد أن حيكـم إال جيـوز وال(:  قـالهنـا أن الــشافعيرصح بـه املــاوردي  مـا

): رشح املهـذب(وقـال يف , )٨() حكمـه بقـول مـن جيـوز إال  فلم جيز, ألنه حكم;ًفقيها
) ًرشعـا  ألنه أعرف بالـشبه املعتـرب; يستحب كوهنام فقيهني: واألصحابافعيقال الش(
 .)١١( )املهذب( وجزم به صاحب,)١٠( عن الشافعي )البيان (نقله صاحب   وكذا,)٩(

 .بواج  أنه مستحب ال: أصحهام,فحصل يف اشرتاط الفقه وجهان
                                                 

 ).٢٦٥\٧(املجموع  ) ١(
 ).٢٦٥\٧(املجموع  ) ٢(
حيـاة احليـوان . طائر مشهور وهو حسن الصوت واألنثى قمرية, وحيل أكله باإلمجـاع كـاحلامم ألنـه نـوع منـه: القمري)  ٣(

 ). ٢٦٨\٢(الكربى 
ٍهي من الطيور ذوات األطواق, وهو يعمـر كثـريا تـصل إىل مخـس عـرشين سـنة وأربعـني سـنة, وحيـل أكلهـا : الفاخته ) ٤( ً

 ). ١٩٥\١(لكربى حياة احليوان ا. وبيعها باإلمجاع
طائر صغري منسوب إىل دبس الرطب; والدبس من الطري الذي يف لونه غربة بني السواد واحلمرة, وهذا النـوع : الدبيس )٥(

 ). ٤٠٤\١(حياة احليوان الكربى . هو ذكر اليامم وحكمه احلل باالتفاق: قسم من احلامم الربي, وهو أصناف, وقيل
 ).٢٦٥\٧(املجموع  ) ٦(
 ). ٤٣١\٢(, روضة الطالبني )٥٠٩\٣(عزيز ال ) ٧(
 ) . ٩٦٨\٢(احلاوي  ) ٨(
 ). ٢٦٤\٧(املجموع  ) ٩(
 ). ٢٣٤\٤(البيان  ) ١٠(
 ). ٢٩٠\١(املهذب  )١١(

الصيد 
الذي مل يرد 

يف فديته 
 . نقل
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 التـي البـد ةاملعرفـ  أمـا,ًبه أهال للحكم  وينبغي أن يكون املراد بذلك الفقه الذي يصري
أن يكـون قاتـل  ًمـضطرا إليـه جـاز ًكـان القتـل خطـأ أو  وإذا,منها يف التشبيه فالبد منها

 ال جيوز كـام  ال:والثاين,  ألنه حق هللا تعاىل;الصيد أحد احلكمني عىل األصح املنصوص
 جــزم بــه ,ًكــان القتــل عــدوانا مل جيــز وإذا, املقــومني ن متلــف املــال أحــدجيــوز أن يكــو

 واخلـالف املـذكور, تـاب جيـوز التعليل أنه إذا  ويقتيض هذا, وعلله بأنه يفسق,الرافعي
 .)١(كان القاتالن مها املقومان إذا فيام ٍجار

ولـوحكم عـدالن بمثـل , مثل لـه فهـو مـثيل ًولوحكم عدالن أن له مثال وعدالن أنه ال
 ومها , يلزمه األخذ بأغلظهام:والثاين,  يتخري: أصحهام,فوجهان// خرآٍوعدالن بمثل 

 .)٢(مبنيان عىل اختالف املفتني
  والـصغري,  ٍمن الصيد بكبري من مثله من  الـنعم  يف هذين القسمني يفدي الكبري:فــرع

 وإن مل جيــز يف األضــحية, والــسمني بــسمني واملهــزول بمهــزول , والــصحيح صغريالــب
 فإن اختلف ,ٍعيب كأعور بأعورلد جنس ااحت ذاإبصحيح, واملريض باملريض, واملعيب 

, عكـسه جـاز أو من اليـسار وإن فدى األعور من اليمني باألعور, فال واجلرب كالعور
 ولـو, أويف املثـل اليمـني يف الـصيد ٌوسـواء كـان عـور,  اجلواز: أصحهام, وجهان:وقيل

باألنثى فأصـح   وإن فدى الذكر,أفضل املعيب بالسليم فهو فدى املريض بالصحيح أو
, وإن أراد التقـويم جـاز الـذبح مل جيـز  إن أراد:قيـل, وً قطعـا:وقيـل,  اإلجـزاء:القولني

وإن قتـل ة ً إن قتل صغريا أجزأه أنثى صغري:وقيل, فال وإال  إن مل تلد األنثى جاز:لوقي
للخـروج ;  ال:واألصح, أفضل النص أهنا  فإن جوزنا األنثى فظاهرة,ًكبريا مل جيزه كبري

                                                 
ــة  ) ١( ــز )٣٠١\٥(,البحــر )٣٦٨\٢(التتم ــالبني )٥٠٩\٣(, العزي ــوع )٤٣١ \٢(, روضــة الط ــة )٢٦٠\٧(, املجم , هداي

 ).٦٠٠\٣(, النجم الوهاج )٨٣٠\٢(السالك 
: ( قــال يف املجمــوع )٨٣٠\٢(, هدايــة الــسالك )٢٦٤\٧(, املجمــوع )٤٣٢ \٢(, روضــة الطــالبني )٣٠١\٥(البحــر  ) ٢(

 ). واألصح التخيري يف املوضعني

فدية الصيد 
تكون 

بالتساوي 
كالصغري 
 .بالصغري

لو عدل يف 
  عنالنعامة
عىل  البدنة

البقرة او 
سبع من 
 .الغنم
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 قــال ,)زئاملــذهب أنــه جيــ(: قــال البنــدنيجي, وإن فــدى األنثــى بالــذكر, مــن اخلــالف
 وجدهتم طاردين اخلالف مع نقص ةذكرناه من كالم الصحاب تأملت ما وإذا(: الرافعي
 فـإن ,يف الطيـب  والةمل ينقص اللحـم يف القيمـ فيام إذااخلالف (: وقال اإلمام , )اللحم

 ).١ ()خالف كان واحد من هذين النقصني مل جيز بال
 مل جيـز عـىل املـشهورسبع من  الغـنم  أو ٍ إىل  بقرة  ة عن  البدن ةعدل يف  النعام لو :فــرع

 أنـه جيـوز كاألضــحية :عـن روايـة ابـن املرزبـان  وفيـه وجـه حكـاه الرويـاين ,الـصحيح
  .)٢(وغريها
عـرش ( :ًاخترجيوقال املزين ,  ة قيمة  شا قيمته فعليه عرش  فنقص عرشً  ظبيا  جرح:فــرع
 ألنـه ة; القيمـ الـشافعي:قـال وإنـام قال, احلكم كام (:األصحاب  وقال مجهور,)٣() شاة
 ومن األصحاب مـن أخـذ, )يد عىل التخيري وجزاء الص,  ًرشيكا يف ذبح  شاة جيد ال قد

 تتعـني , باملنـصوص ففعـل:قلنـا إذا  فعـىل هـذا,الـنص وجعـل يف املـسألة قـولني بظاهر
 يتخري :وقيل, يصوم  بالطعام أو:وقيل, األشبه عىل هذا القول  وهو, بالدراهمةالصدق

ومل جيزيـه ً إن وجد رشيكـا يف الـدم أخرجـه :وقيل, ج الدراهما إخربنياملثل و بني عرش
ًيشرتي جزاء مـن مثـل  الدراهم أو بني أربعة أشياء  يتخري:وقيل, أجزأت الدراهم وإال

                                                 
ــب ) ١( ــة املطل ــة)٤٠١\٤(هناي ــان )٣٨١\٢(, التتم ــز )٢٣٥ \ ٤( , البي ــالبني )٥١١ \ ٣( , العزي , )٤٣٢\٢(, روضــة الط

ه ولكـن نقلـه يف عـن ا, والكـالم يف هنايـة املطلـب بم)٧٤\٢(, حتفة املحتـاج )٨٣٤\٢( هداية السالك ,)٢٦٥ \٧(املجموع 
 .املجموع كام هو هنا

, هدايــة الــسالك )٣٥٠\٣(, هنايــة املحتــاج )٣٠٣\٢(, مغنــي املحتــاج )٤٣٤\٢(,روضــة الطــالبني )٣٠٨\٥(البحــر  ) ٢(
)٨٣٧\٢.( 
) ٥١٣\٣(,العزيز )٢٣٨\٤(, البيان )٤٣٤\١(,حلية العلامء )٣٧٦\٢(,التتمة )٤٠٣\٤(, هناية املطلب ١٠٣اإلبانة ل ) ٣(

 ).٢٦٦\٧(املجموع 

لو جرح 
ًظبيا 

فنقص 
عرش 
 . قيمته
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ًيصوم عـن كـل مـد يومـا ًخيرج طعاما أو ذلك الصيد من النعم أو كلـه يف الـصيد   هـذا,ٍ
 .)١(بني الصيام والطعام ًنقص من قيمته قطعا ثم يتخري  وغريه جيب ما,املثيل
ًمال يقابل بمثله حامال والً قتل صيدا حا:فــرع  ةٌ ألن محلها زيادة يف القيمـ;ًيذبح حامال ً

ٍنقص ويتصدق بقيمته   من غرية لتحصل الزياد;ً بل يقوم املثل حامال,ٌونقص يف اللحم
ٍيــسه بقيمــة حامــل وســط وجيعــل التفــاوت بيــنهام فٍذبــح حامــل ن  جيــوز:وقيــل, ًطعامــا

 .)٢(واألنثى كالتفاوت بني الذكر
ًجنينـا ميتـاى ٍب بطن صيد حامل فألقرض ولو ًفـإن ماتـت األم أيـضا فكقتـل احلامـل  ً
  يـضمن بعـرشة بخـالف جنـني األمـ,يضمن اجلنني  وال, األم//نقصت ضمن ما وإال

ــنقص اآل;قيمــة األم ــد يف قيمــة البهــائم وي ــات فــال ألن احلمــل يزي ــار  دمي يمكــن اعتب
ًوإن ألقت جنينا حيا ثـم , دمياتالتفاوت يف اآل , ٍماتـا ضـمن كـل واحـد مـنهام بـانفرادهً

 .)٣(وإن مات الولد وعاشت األم ضمن الولد بانفراده وضمن نقص األم
 ,)٤(ًزمنــا بغريهــا وصــار ًجــرح صــيدا فانــدمل جرحــه إمــا بمــدواة القاتــل وإمــا:فــــرع 

  أرش الـنقص كـام:والثاين, ًأزمن عبدا لزمه كل قيمته لو  كامٌكامل ًفاألصح يلزمه جزاء ٌ
 , جيـب أرش الـنقص: فـإن قلنـا, وليس كام قال,)٥( العمراين وصححه ,  ًزمن  شاةأ لو

  فيـه اخلـالف الـسابق فـيام إذا?ًفهل جيب قسط من املثل إن كان مثليا أو مـن قيمـة املثـل
 يـسقط : أحـدمها,ندمال إىل امتناعه فوجهاناال عاد بعد وول, قيمته جرحه فنقص عرش

                                                 
ــة املطلــب  ) ١( ــامء )٣٧٦\٢(,التتمــة )٤٠٣\٤(هناي ــة العل ــان )٤٣٤ \ ١( , حلي ــز )٢٣٨\٤(,البي , )٥١٤ ٥١٣\٣(, العزي

 ).٢٦٦\٧(املجموع 
 ).٢٦٦\٧(,املجموع )٤٣٣\٢(روضة الطالبني  ) ٢(
 ). ٢٦٦\٧(, املجموع )٤٣٣\٢(,روضة الطالبني )٤٠٣\٤(اية املطلب هن ) ٣(
ًمن باب تعب وهو مرض يدوم زمانا طويال, والقوم ) زمن(فهو ) زمانة(و) ًزمنا(زمن الشخص  ) ٤( . مثل مرىض) زمنى(ً

 ). ز م ن ( املصباح املنري مادة 
 ). ٢٩٤\٤(البيان  )٥(

إذا جرح 
ًصيدا 

فاندمل 
 وصار
 . ًزمنا

 أ//١٧٩

الصيد  قتل
  احلامل
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  لو ومها مبنيان عىل القولني فيام, ال: وأصحهام,أن يكون هناك شني فيضمنه الضامن إال
كامل اجلزاء عـىل  ًكان واجبا وهو  جيب عليه ما:فعىل أصح القولني,  فثبتٌ سن كبريَعِلُق

ــاين,األصــح ــ,  واألرش عــىل الث ــه وجه ــه صــحيحا  : أحــدمها,انويف كيفيت ًمــابني قيمت
ً مــابني قيمتــه صــحيحا :والثـاين, )ٌإنــه غلــط (:وقـال املحــاميل , ًوجمروحـا والــدم ســائل

ًوجمروحا مندمال  ,)القول بأن عليه كـامل اجلـزاء إنه املذهب ومل يذكر (:وقال املحاميل , ً
 .)١() إنه األصح(:  وقال,ولكن املصنف ذكره

 ًقبلـه فعـىل القاتـل جـزاؤه زمنـا بـال نـدمال أو فقتلـه بعـد االآخـرٌأزمنه فجاء حمـرم  ولو
ً إن أوجبنا هنـاك جـزاء كـامال عـاد :وقيل, كان ه الذي كان كاماألول فعلي  وأما,خالف ً

ٍين ملتلـف واحـداء ألنـه يبعـد إجيـاب جـز;بجناية الثاين إىل أرش النقص أزمنـه  إذا  أمـا,ٍ
 إذا ٌنـدمال فجـزاء واحـد وجيـيء فيـه الوجـه فـيامفقتله فإن قتله قبـل اال ٌحمرم ثم عاد هو

  وإذا,ٍنـدمال أفـردت كـل جنايـة بحكمهـا وإن قتلـه بعـد اال,ٍقطع يـدي رجـل ثـم قتلـه
ًندمال جزاء كامالأوجبنا باال وباجلنـاح  متتنـع بالعـدو ةمتناعـان كالنعامـاوكان للـصيد  ً

قـال  وعـىل هـذا,  ال:وأصحهام, يتعدد اجلزاء : أحدمها,متناعني فوجهانفأبطل أحد اال
 واحـد ة يف احلقيقـ ة ألن امتنـاع  النعامـ;نقـص مـا الغالب عىل الظن أنه يعتـرب(: اإلمام 

 .)٢()يتعلق بالرجل واجلناح زال بعضه
ومل  خرآٍ فإن علم أنه مات بسبب ,ً فغاب ثم وجده ميتانتف ريشه ًجرح صيدا أو :فــرع

 ففـيام )٣( ]ممتنـعغري[ وإن كـان صـريه ,ممتنـع فعليـه أرش الـنقص ه غريّيكن األول صري
 , بجراحتــه أم بحــادث فقــوالنتامــ وإن مل يعلــم أ, الــسابق األول اخلــالف األولعــىل

مهـا مبنيـان عـىل القـولني و, كاملٌجيب جزاء:والثاين, ضامن اجلراح الجيب إال:أظهرمها
                                                 

 ).٢٦٧\٧(, املجموع )٤٣٤\٢(, روضة الطالبني )٥١٤\٣(, العزيز )٢٤٩\٤(,البيان )٤٠٣\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).٢٦٧\٧(, املجموع )٤٣٣\٢(, روضة الطالبني )٥١٥ ٥١٤\٣(,العزيز )٤٠٤\٤(هناية املطلب  ) ٢(
 . ً يف األصل ممتنعا والصواب املثبت كام يف املجموع ) ٣(

إذا جرح 
ًصيدا أو 

نتف 
ريشه 
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ًصيدا وغاب ثم وجده ميتا هل حيل أكلهجرح يف احلالل إذا  ولـومل يعلـم ,ال:  األصـح?ً
 عـن أيب إسـحاق واملحاميلحامد   نقل الشيخ أبو,ممتنع وكان قد صريه غري?أمات أم ال

 واألصــــل بقــــاؤه كــــذلك , ألنــــه صــــريه غريممتنــــع; أنــــه يلزمــــه الــــضامن مجيعــــه:
, حاجلـر النتـف أو  التي وجـدت منـه وهـوة أنه إنام يلزمه ضامن اجلناي:واملنصوص,قاال

 جلواز أن يكون نبت ريـشه :هيلك يعني لهالك فالل //ألنه قد تعرض(: قال الشافعي 
ونقله القـايض  إن األصحاب قطعوا بذلك يف الطريقني: (وقال املصنف , )وبرأ جرحه

 . )١() عن األصحاب)تعليقه (يف الطيب  أبو
ٍحملـون يف قتـل صـيد حرمــي   أو,غـريه ٍحمرمـون يف قتـل صـيد حرمــي أواشـرتك  :فـــرع

ًل واحد جزاء عىل ك:)٤( ةحنيف  وأبو)٣(وقال مالك , )٢(ٌلزمهم جزاء واحد ٍ. 
ٌقتل القارن صيدا لزمـه جـزاء واحـد ولو  ٌفعليـه فديـة  خـرآًارتكـب حمظـورا  لـو  وكـذا,ً

 .)٥(ةواحد
ٍاشرتك حمرم وحالل يف قتل صيد لزم املحرم نصف اجلزاء واليشء عىل احلالل ولو ٌ)٦(. 
 وجب عىل املحـرم مـن اجلـزاء بقـسطه عـىل ,حمل وحمرمون حملون أووٌاشرتك حمرم  ولو
جـرح  ولـو, شـاذ  وهـو,)١() ٌعـىل املحـرم جـزاء كامـل: (وقـال املتـويل , سود الـرؤعد

                                                 
 ).٢٦٧٢٦٨\٧(, املجموع )٣٤٠\٥(,البحر )٣٥٦\٢(التتمة  ) ١(
ــاوي  ) ٢( ــة )١٠٢٨\٢(احل ــان )٣٤٨\٢(, التتم ــز )٢٤٧\٤(,البي ــالبني )٥١٥\٣(,العزي ــة )٤٣٥\٢(, روضــة الط , هداي

 ).٨١٨\٢٢(السالك 
 ).٢٤٤\٣(, اإلرشاف البن املنذر)٦٠٠\٢(, إرشاد السالك)١٢٦\٤(االستذكار  ) ٣(
, أحكـام القـران ١٧٤ئر البـن نجـيم ص, األشباه والنظـا١٥٠, اآلثارص)٨١\٤(, املبسوط)٧٨٧\٢(خمتلف الرواية  ) ٤(

 ).٢٤٤\٣(, اإلرشاف البن املنذر)١٠٧\٣(للكيااهلرايس
 ).٢٦٨\٧(, املجموع )٤٣٥\٢(, روضة الطالبني )٥١٥\٣(,العزيز )٣٧٧\٢(التتمة  ) ٥(
, هدايـة )٢٦٨\٧(, املجمـوع )٤٣٥\٢(, روضـة الطـالبني )٥١٦\٣(, العزيـز )٣٤٩\٢(,التتمـة )١٠٣٣\٢(احلاوي  ) ٦(

 ).٨١٨\٢٢(السالك 

االشرتاك يف 
 .فتل الصيد

 ب//١٧٩
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فجرحـه فيـه فـامت مـنهام لزمـه نــصف ًاحلـالل صـيدا يف احلـل ثـم دخـل الـصيد  احلــرم 
 .)٢(زاءاجل
 ).ة القيم:مثل له ال وفيام(:قال
 )٤(ٍوابـن عبـاس )٣( مـن الـدليل عـىل وجـوب اجلـزاء فيـه أن عمـر ,الـرضب الثـاين هذا

ــوا وغريمهــا ــاس )٥(اجلــزاء يف اجلــراد أوجب ــن عب ــل طــري دون احلــامم : ( وعــن اب ٍيف ك
واختلـف النقـل فيـه , )٧ (مثـل لـه ال يشء فـيام ال: بعض أصحاب داود  وقال, )٦()قيمته

ًمنها جثـة   إن كان أصغر  وغريها من الطيور فيها  شاة قدمنا أن  احلاممة  وقد, عن داود 
ـــالزر ـــصفو )٨(ور زك ـــل ةو ال ـــرب )٩ (  والبلب ـــصفور)١١(  والوطـــواط)١٠( ةوالقن    و الع
  وهو: أصحهام,مثله فقوالن  أومن  احلامم  وإن كان أكرب ,)١٢(ةففيه القيم, واجلراد

                                                                                                                                            
, واملتويل نقل القول عن احلنفية ومل يكن اختيـاره يف )٨١٨\٢٢(, هداية السالك )٢٦٩\٧(, املجموع )٣٤٩\٢(التتمة ) ١(

 .واهللا أعلم. التتمة, ال كام ذكر الشارح
 ). ٨١٨\٢٢(, هداية السالك )٢٦٩\٧(,املجموع )١٠٣٣\٢(احلاوي  ) ٢(
,البحـر )٢٥١\٣(, اإلرشاف )٣٣٧\٥)(١٠٠١٢( , بـاب مـاورد يف جـزاء مـادون احلـامم البيهقي السنن , كتاب احلج )٣(
)٣٣٠\٥ .( 
 ).٢٢٣\٤)(٣٢١٩(البيهقي السنن , كتاب احلج , باب اجلراد يف احلرم  )٤(
 ).٣٣٠\٥(, البحر )٢٥١\٣(اإلرشاف  ) ٥(
ويف معرفة السنن واآلثار, كتـاب ) ٣٣٧\٥()١٠٠١٠(هعن االبيهقي,كتاب احلج, باب ما ورد يف جزاء احلامم وما يف م ) ٦(

 ). ٢٢٠\٤(احلج, باب ماليس بحامم 
 ).٣٣٠\٥(, البحر )١٠٥٠\٢(احلاوي  ) ٧(
 ). ٤٦٠\١(حياة احليوان الكربى . تصويته, وحكمه احلل: طائر من نوع العصفور سمي بذلك لزرزرته أي: الزرزور ) ٨(
 ).١٩٠\١( الكربى حياة احليوان. من أنواع العصافري: البلبل ) ٩(
رضب من طيور العصافري أغرب اللون كبري كاملنقار ومن طبعـه أنـه ال هيولـه صـوت صـائح, وربـام اسـتخف : القنربة ) ١٠(

 ). ق ب ر ( لسان العرب مادة . باحلجر فاستخف بالرامي لطأ باألرض حتى يتجاوز احلجر
 ). ٤٣٩\٢(حياة احليوان الكربى . يلد وحييضهو اخلفاش الذي يطري بالليل ال يبيض وإنام : الوطواط  ) ١١(
 ).١٠٥٠\٢(, احلاوي )٥١٠\٣(األم  ) ١٢(

ي ذالصيد ال
 . المثل له
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 )١(يك  الكر: ومن هذا النوع  شاة : والثاينة, الواجب القيم:قويل القديم وأحد اجلديد 
أن   وهـو:يف املاء عب  ما واملراد  باحلامم .)٥(ا ونحوه)٤(واحلبارى  )٣ (وزواأل )٢( والبط

 إىل ذكـرحاجة يف وصـف  احلـامم   وال قطرةةيرشب قطر احلامم   وغري,)٦( ًيرشب جرعا
 .)٨(مع العب فإهنام متالزمان )٧(اهلدير
 , فيـه وجهـان? أهيـام أفـضلٍيد, وعمرة لـيس فيهـا قتـل صـ, فيها قتل صيدٌحجة :فــرع

 . )٩( قاله الروياين , احلج:أصحهام
 ).يستنبت الذي الوحيرم قطع نبات  احلرم (: قال

 .)١١(ٌ متفق عليه"خيتىل خالها   وال" صىل اهللا عليه وسلم وبقوله , )١٠(باإلمجاع
 ). وبقطع أشجارهبه,تعلق الضامن : األظهرف(: قال
ألن ;  ال: والقـديم,من كالـصيدُفـض حلرمـة  احلـرم ; ألنه ممنوع من إتالفه;اجلديد  وهو

 .)١(فكذلك  احلرم  يوجب ضامن الشجر اإلحرام ال
                                                 

طــائر كبــري وهــو أغــرب طويــل الــساقني, وهــو مــن احليــوان الــذي ال يــصلح إال بــرئيس, ومــن طبعــه احلــذر : الكركــي ) ١(
 ).٢٨٥ \٢(حياة احليوان الكربى . والتحارس يف النوبة, ومن طبعه التنارص, وأكله حالل

ًبعضهم فصل فيه فإن كان هنض طائرا بجناحيه فال يكون صيدا, وهو كالدجاج ) ٢(  ). ٣٣١\٥(البحر . ً
حيـاة احليـوان . البط, وحيب السباحة يف املاء, وفرخه خيرج من البيض فيسبح يف احلال, وأكلـه حـالل باإلمجـاع: اإلوز ) ٣(

 ). ٥٨\١(الكربى 
ًا وأبعدها شوطا, وهو طويل العنـق رمـادي اللـون يف منقـاره بعـض طـولطائرمن أشد الطيور طريان: احلبارى ) ٤( حيـاة . ً

 ). ٢٧٧\١(احليوان الكربى 
 ).٣٣١\٥(, البحر)١٠٥٠\٢(احلاوي  ) ٥(
ٍهو أن يرشب املاء بنفس واحد: العب ) ٦( َ  ).٢٤٢\٤(البيان . َ
 ). ٢٤٢\٤(البيان . هو مواصلة الصوت: اهلدير ) ٧(
 ).٦٩٨\٢(, الوسيط)٢٢١\٤(ثار معرفة السنن واآل ) ٨(
 ).٢٩٧\٥(البحر  ) ٩(
 ).١٨٥\٥(, املغني)٢٧٧\٧(,املجموع )٣٩٣\٢(, التتمة )٤١٦\٤(,هناية املطلب )٤٠٠\٣(اإلرشاف  ) ١٠(
 .سبق خترجيه ) ١١(

حجة ليس 
فيها قتل 

صيد 
أفضل من 

حكم نبات 
احلرم الذي 

 . اليستنبت 
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 .وغريه ٌشجر: النبات رضبان :فــرع
ٍرطـب حرمـي غـريٍعدم التعرض له بالقلع والقطـع ولكـل شـجر :  فالشجر  فـال, ٍمـؤذ ٍ

ًقطع الـصيد امليـت إربـا إربـا لو كام, خالف حتريم والضامن يف قطع اليابس بال يف   وال,ً
 .)٤(احلل يف شجر  وال,)٣(ذات شوك عىل الصيححٍ وكل شجرة ,)٢(املؤذي كالعوسج 

 مـن احلـل نقلهـا ولـو, ٌ وعليـه رده, حـرم,إىل احللًغصنا من  احلرم  ًنقل شجرة أو لوو 
 والفـرق أن ,غـريه فـاليشء عليـه بخـالف الـصيد أو ثـم قلعهـا هـووغرسها يف  احلـرم 

 هــو  هــذا,اعترب مكانــهفــ والــصيد لــيس بثابــت ,ٌأصــل ثابــت فلــه حكــم منبتــه لــشجرا
 // وبـني مـا,أنبتـه اهللا تعـاىل يف  احلـرم  فرق بني ما إنه ال(: وقال املاوردي , )٥(املشهور
 .األول  واملشهور,)٦()  للحرمة ألن احلرم;دميون من احلل إىل  احلرم نقله اآل

ٌوسـواء نقـل : (قـال الرافعـي, )٧(بردها  مل يؤمر,ٍإىل بقعة فيهٍة يف  احلرم نقله من بقع ولو
 وإن نبتـت يف املوضـع , لزمـه اجلـزاءتسيبـإن   ينظـر,إىل  احلـرم  إىل احلل أومن  احلرم 

 . )٨() حلرمة احلرم , لزمه اجلزاء,قلعها قالع  فلو,جزاء املنقول إليه فال

                                                                                                                                            
ــان )٣٩٣\٢(التتمــة  ) ١( ــنجم الوهــاج )٢٧٧\٧(,املجمــوع)٢٥٧\٤(,البي ــراغبني ص)٦٠٤\٣(, ال ــز ال ــة ٢١٤, كن ,هناي

 ).٣٥٥\٣(تاج املح
 ).٣٠٧\٢(, مغني املحتاج )ع و س ج( املعجم الوسيط . نوع من الشوك, له ثمر مدور كأنه خرز العقيق: العوسج ) ٢(
 ).٢٧٧\٧(,املجموع)٥١٨\٣(, العزيز )٢٦٢\٤(,البيان )٣٩٥ ٣٩٤\٢(التتمة  ) ٣(
 ).٢٧٧\٧(, املجموع)٥١٨\٣(العزيز  ) ٤(
 ).٢٧٧ \٧(, املجموع )٣٩٦\٢(ة ,التتم)٤١٧\٤(هناية املطلب  ) ٥(
 ). ١٠١٠\٢(احلاوي  ) ٦(
 ).٢٧٧ \٧(,املجموع )٥١٨\٣(العزيز  ) ٧(
 )٨٦٨٦\٢(, هداية السالك )٥١٨\٣(العزيز  ) ٨(

أقسام 
النبات 

يف 
 . احلرم

 أ//١٨٠
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 فقـد :يف احلـل أما,  ظاهر)خر من احلرم آٍنبتت يف موضع  جزاء إذا ال: (وقول الرافعي 
وغرسـها أهنا وإن نبتت وجب عليه قلعها ونقلها إىل  احلـرم ٌرصح مجاعة منهم الروياين 

  . )١(فيه
ــان ( ورصح صــاحب  ــه اجلــزاء)البي ــان علي ــه إن مل يفعــل ك ــال املحــاميل , )٢( بأن يف وق

ىل حالتهــا ومل فــإن عــادت إ, ُ وإن نقــل نظــر,نــه إن مل يفعــل فعليــه ضــامهناإ( ):التجريـد(
 فـانظر, )٣() ألنه كان الـسبب يف قلعهـا;بست فعليه ضامهناي وإن , فاليشء عليه,بستيب

 وجـزم فـيامأعادهـا إىل  احلـرم   فيام إذاالتفصيل الذي ذكره الرافعيكيف جعل املحاميل 
ن مل  هذا وإ,سقط من  مسودة الرافعي  ويوشك أن يكون قد,مل يعدها أهنا من ضامنه إذا

 .ًيكن ذلك متعينا
 ,فقطعهـا خر آ ثم جاء, فعلقت,ٍغرسها يف موضع من احلل لو): (العدة(وقال صاحب 

ًغصب رجل شيئا فجاء  لو  كام,كان الضامن عىل الثاين الذي قطعها   اسـتقر,خر فأتلفـهآٌ
ــه ــه ســليم حكــى كــذا, )الــضامن علي وكــالم , ) الــصيدبخــالف(:  وقــال,)٤(يف طريقت

أن الضامن عىل الثـاين يف قـرار الـضامن كـام يف   هذا يبني املراد بقوله غري)العدة(صاحب 
 .)٥(الغصب

ًوأغـصاهنا يف احلـل فقطـع مـن أغـصاهنا شـيئا ضـمن يف  احلـرم  كان أصـل الـشجر  ولو
صل الشجرة يف احلل وبعضه يف  احلـرم كان بعض أ  ولو, وعكسه اليشء عليه,الغصن

 .)٦(عها حكم  احلرم يجم فل,
                                                 

 ).٦٠٥\٣(, النجم الوهاج )٣٢٠\٥(البحر  ) ١(
 ).٢٥٨\٤(البيان  ) ٢(
 )٨٦٨٦\٢(هداية السالك  ) ٣(
 . مُمل أقف عىل من ذكر طريقة سلي ) ٤(
 ).٢٥٩\٤(البيان  ) ٥(
 )٢٧٨, ٢٧٧\٧(, املجموع )٣٩٧\٢(التتمة  ) ٦(
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 جــاز قطــع ,آذهتــم  ومنعــت النــاس الطريــق أوةانتــرشت أغــصان الــشجرة احلرميــ ولــو
 .)١()نوحيتمل عندي الضام: (قال الدارمي , املؤذي منها

ٍغصنا مـن شـجرة حرميـ أخذ وإذا  وسـبيله سـبيل , فعليـه ضـامن النقـصان, ومل خيلـفٍةً
أوجبنـا الـضامن فنبـت وكـان   وإذا, فال ضـامنةخلفت يف تلك السنأ وإن , الصيدحرج

 .)٢(يسقط  ال: أصحهام, ففي سقوط الضامن قوالن,املقطوع مثله
 جيـوز  وكـذا.)٣(خيبطها خمافة أن يـصيب قـشورها لكن ال, األشجارأخذ أوراق   وجيوز

 وجيـوز. )٤(ةتأذى نفـس الـشجر تقطع األغصان الصغار للسواك ونحوه بيده بحيث ال
 )٥( الكبـاث : ويقال لثمـره,  كاألراكةمباح شجاروإن كانت األ. شجر احلرم  أخذ ثامر

)٦(.  
 إن ة فإن قلعـه لزمـه القيمـ,الرطب حيرم قطعه وقلعه  وهو, احلرم  ألَفك الشجر غري أما

 ألن الغالـب هنـا اإلخـالف كـسن ;ًقيمـة قطعـا عنـد اجلمهـور مل خيلف فإن أخلف فـال
خيلـف يف  ألن احلـشيش ;ً قطعـاةجيـب القيمـ: (فقـالالطيـب  القايض أبو  وشذ,الصبي
يف  وهكـذا, )أسقطنا الضامن لعوده أدى إىل اإلغراء بقطعه بخالف الغـصن  فلوة,العاد

 ,نقـصان خلـف مـن غـري إذا وهـذا, )املحـرر(األصحاب يف  ووافق القايض ,)تعليقته(
قلعـه لزمـه   فلـو,ًكـان يابـسا فـاليشء يف قطعـه  فلو,ًفإن عاد ناقصا ضمن أرش النقص

جـف ا إذ: (املـاوردي    وقـال ) التهـذيب(ًمل يقلع لنبـت ثانيـا ذكـره يف   ألنه لو;الضامن

                                                 
 . هذا هو املذهب وبه قطع اجلمهور: وقال) ٢٧٩\٧(,املجموع )٣١٩\٥(البحر  ) ١(
 ).٢٧٨\٧(املجموع  ) ٢(
 ).٢٧٨\٧(, املجموع )٥١٩\٣(, العزيز )٣٢١\٥(,البحر )١٠١٣\٢(احلاوي  ) ٣(
 ).٦٠٤\٣(, النجم الوهاج )٢٧٨\٧(جموع , امل)١٠١٣\٢(احلاوي  ) ٤(
 ). ك ب ث( لسان العرب مادة . النضيج من ثمر األراك: الكباث ) ٥(
 ).٢٧٨\٧(, املجموع )١٠١٣\٢(احلاوي  ) ٦(



  
٧٠٤ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ــا)التهــذيب( فيحمــل كــالم ,)١( )جــاز قلعــه وأخــذه//ومــات  جــف ومل  إذا  عــىل م
 .)٢(يمت
  وأرسـل األتـاننـزل بمنـى  ألن ابـن عبـاس ;)٣(لرتعـىترسيح البهائم يف الكأل  وجيوز
 .)٤(ترتع

ًكـان رطبـا حيـرم قطعـه  عرفـت أن مـا  وقـد,يدخل فيه القلـع ال)قطع(: وقول املصنف 
ًكان يابسا ميتا ال وقلعه وما ه ٍميـت حيـرم قلعـ غـري ًكـان يابـسا  وما,قلعه حيرم قطعه وال ً

 .)٥(ًواليابس يسمى حشيشا ًالشجر يسمى كالء   والرطب من غري,حيرم قطعه وال
   ). شاةة والصغري بقرةةففي الشجرة الكبري(: قال

عــن  يقــال إال  ومثلــه ال,)٨( وغريمهــا)٧ (وابــن عبــاس) ٦ (روي ذلــك عــن ابــن الــزبري 
; وفيـه نظـر( :قلـت, )١( ) بقـرة يف معنى الوالشك أن  البدنة : (قال اإلمام , )٩(توقيف

 .)٢( ) شاةوالعن الالبقرة  عن   ألهنم يف جزاء الصيد مل يسمحوا  بالبدنة
                                                 

, املجمـوع )٢٥٩\٤(, البيـان )٣٢١\٥(, البحـر )٤٣٦\١(, حلية العلامء)١٠١٣\٢(, احلاوي )٣٩٨ ٣٩٧\٢(التتمة  ) ١(
)٢٨٠\٧.( 
 ). ٢٧٠\٧(موع املج )٢(
 ). ٢٧٠\٧(,املجموع )٣٢١\٥(, البحر )٣٩٨\٢(, التتمة )١٠١٣\٢(احلاوي  ) ٣(
  . ٨٥ص) ٤٩٣(البخاري, كتاب الصالة, باب سرتة اإلمام سرتة من خلفه  ) ٤(
 )٢٨٠\٧(, املجموع )٤٣٩\٢(روضة الطالبني  ) ٥(
, )٩٩٥٠) (٣٢٠ \٥(ه وال خيـتىل خـاله إال اإلذخـرالبيهقي, كتاب احلج, باب ال ينفـر صـيد احلـرم وال يعـضد شـجر ) ٦(

ًونقل البيهقي عن الشافعي نصا يف ذلك, والشافعي نقله عن ابن الزبري, ومل يذكر له سـندا, وذكـره يف هنايـة املطلـب كـذلك  ً
)٤١٨\٤ .( 
 يعـزه ومل أقـف عليـه يف ومل: ومل ينـسبه إال إىل اإلملـام يف أحاديـث األحكـام, وقـال) ٩٣٣\٢(نقله احلافظ يف التلخيص  ) ٧(

 . وذلك مروي عن ابن الزبري وابن عباس وليس هلام يف الصحابة خمالف): ١٠١٤\٢(اإلملام قال يف احلاوي 
( كام روي عن عطاء كام يف البيهقي كتاب احلج, باب ال ينفر صيد احلرم وال يعضد شجره وال خيتىل خاله إال اإلذخـر  ) ٨(
)٩٩٥٠) (٣٢٠ \٥ .( 
 : ٢٨قال يف األلفية ص. توقيف من الشارع; ألن مثله ال يقال بالرأيب: أي ) ٩(

قدرالفدية يف 
الشجرة 
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ٍوأقرب قول يف ضبط الشجرة املـضمون( :قال اإلمام  ًع قريبـة مـن سـبع قطـ أن يٍ  بـشاة ةُ
وقـال , )٣()ةً فإن صغرت جـدا فالواجـب القيمـ, سبعها ة من  البقر فإن  الشاة ة,الكبري

أغـصان  التـي ال: ةواجلزلـ.  ذات األغـصانة  هـي الكبـري:ةدوحـال: (حامد  الشيخ أبو
عـىل ة  والقيمـ و الـشاة لبقرة اثم  ة هي الصغري: ةاجلزل األصحاب أن وأطلق أكثر, )هلا

 .)٥(فقد سبق حكمهة ًقطع غصنا من شجر ولو. )٤(كالصيد التعديل والتخيري
 ).واملستنبت كغريه عىل املذهب :قلت(: قال

 إلطـالق ;أنـه كغـريه: اجلمهـور عنـد  أصـحهام,عـىل القـولني أنه : أصحهام,فيه طريقان
 .ةً تشبيها باحليوانات اإلنسيالغزايلووبه أجاب اإلمام ,  ال:والثاين.اخلرب

 فعــىل القــول ,ختيــار الــشيخ أيب حامــد ا : وهــي,كغــريهالقطــع بأنــه : والطريــق الثــاين 
والتفـاح والعنب التني  البوادي غري أشجار  وغريمها منوالطرفاالضعيف حيرم األراك 

ً سواء كان مثمرا أم غريه كاخلالف,ميدينبته اآل ما وسائر وبروالصن يف  وأدرج اإلمـام ,ٌ
ــه نكــرُوأهــذا القــسم العوســج  ــؤذ;علي ــه م ــول , وســيأيت حكمــه,ٍ ألن  وعــىل هــذا الق

 ,بــاجلنس عتبــار الــصحيح أن اال:عكــسه فوجهــان اســتنبت أو نبــت مــا لــو:الــضعيف
 بالقصد فينعكس أن االعتبار:قول ابن القاص وهو :والثاين, فيضمن الثاين دون األول

                                                                                                                                            
 ًيقال رأيا حكمه الرفع عىل    وما أتــى عـــن صــاحــــب بـحيث ال 

 فاحلاكم الرفع هلذا أثــبــتا     " أتى "ما قال يف املحصول نحـو من 
 ).٤١٨\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).٦٠٥\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 ).٦٠٥\٣(, النجم الوهاج )٢٧٩\٧(,املجموع )٤١٨\٤( املطلب هناية ) ٣(
 ). ٢٧٩\٧(, املجموع )٢٥٨\٤(البيان  ) ٤(
 . يف الصفحة السابقة ) ٥(

حكم قطع 
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 شـجر وسـائرالعوسـج   حيرم مجيع الشجر إال: وعىل املذهب أن املستنبت كغريه,احلكم
 .)١(الشوك
) البيـان (قال صاحب , فلذلك ,حله  فاملشهور,رس يف  احلرم ُلع من احلل وغُق وأما ما

ٍغصنا من شجرة حرمي  أن يأخذ:نبته اآلدمي أصورة مسألة اخلالف فيام: ( فيغرسـه يف ة ً
وقـد , فالًغصنا من احلل فغرسه يف  احلرم  ًأخذ شجرة أو إذا  أما,)٢()ٍموضع من احلرم 

 أن يكـون غرسـه : لكـن يـشرتط, فلذلك أجرى فيه اخلالف,حتريمهسبق عن املاوردي 
 وكان ,غرسه اآلدمي يف ملكه فإنه رصح بإباحته وأنه الضامن فيه ما  أما,ًأوال يف موات
 .ٍغرسه يف موات قصد اإلعراض عنه الفرق أنه إذا

ــاجلزاءأن وحاصــله أن مــا  ــه اهللا تعــاىل يف املــوات حــرام مــضمون ب ــه اهللا يف   ومــا,بت أنبت
, مالكـه  إن قطعـه غـريةإن قطعه مالكه وباجلزاء والقيمـ مالك حرام ويضمن باجلزاءاأل
فـي احلـل غكـان  إذا فـيام  إباحته وهو//مالك أطلق املاوردي أنبته اآلدميون يف األ وما
 ,ٌفمخالف إلطـالق غـريهكان يف  احلرم  إذا  وأما,قاله غريه  كامًاصحيحاحلرم ل إىل ونق

 أطلـق هـو أنبته اآلدميون يف املوات قد  وما,واألترجوالرمان والكرم ومثله هو بالنخل 
كان  إذا  وفيام,ٌخمالف لكالم غريهكان يف احلل ونقل إىل  احلرم  إذا فيام  وهو,فيه اخلالف

 ألنـه ;ٌ قـصور)البيـان ( ويف عبارة صـاحب , صحيحت,مواإن كان يف  احلرم يف  احلرم 
والذي ينبغي أن يكـون عـىل اخلـالف , فنبتت مل يدخل يف كالمهًغرس نواة يف  احلرم  لو

 بـأن حكـم النـواة حكـم الغـصن يف كونـه إذا : وقد رصح الفوراين ,فيام استنبته اآلدمي
 .)٣( حكمه حكم أصله,طلع اكون إذااستنبت يف احلل ي

                                                 
) ٤١٥\٣(العزيـز ) ٢٧٤\٣(التهـذيب ) ٢٥٨\٤(, البيـان )٧٠١\٢(الوسيط )٣١٩\٥(البحر )٤١٧\٤(هناية املطلب  ) ١(

 . ٢١٤كنز الراغبني ص) ٣٠٧\٢(مغني املحتاج ) ٦٠٦\٣(النجم الوهاج ) ٨٦٦\٢(هداية السالك 
 ).٢٥٨\٤(البيان  ) ٢(
 ).٨٦٨\٢(هداية السالك  ) ٣(
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ومـراد املـصنف هنـا بـأن املـستنب ,  واعلم أنـا قـدمنا أن النبـات يـشمل الـشجر وغـريه
 ةوالقطني ةوالذر والشعري ةكاحلنط الشجر املستنبت من غري أما,  من الشجر: أي,كغريه

وإن قطعـه غـريه فعليـه قيمتـه , )١(عليـه جـزاء  فلاملكه قطعـه وال واخلرضواتوالبقول
ــه ال  وهــذا,ملالكــه واليشء للمــساكني ــاوردي ,خــالف في ــه امل ــصباغ رصح ب ــن ال  واب

 .)٢(وغريمها,
 ).وحيل اإلذخر(:قال

 فيجـوز قلعـه وقطعـه بـال, )٣(ٌ متفـق عليـه"اإلذخـر   إال" يـه وسـلم صىل اهللا عل لقوله
 .)٤(خالف
 ). وغريه عند اجلمهوركالعوسجالشوك  وكذا(: قال

  ال" صـىل اهللا عليـه وسـلم قولـه  خـر ومـستند الوجـه اآل,ًقياسا عىل الفواسق اخلمـس
 ,حتجاج به قوي إال أن اجلمهور خـصوه بالقيـاسواال, )٥( متفق عليه"يعضد شوكها 
يعـضد   ال"ألنـه عـام أمـا ;  "يعـضد شـجرها   ال" ةيـستقيم يف روايـ هكذا قالوه وهو

 .)٦(يعم الشوك وغريه حتى تقبل التخصيص فال "شوكها 
 ).علمأ واهللا .ئم وللدواءنباته لعلف البها واألصح حل أخذ(: قال

                                                 
أمجع كل من حيفظ عنه من أهل العلـم عـىل إباحـة أخـذ كـل مـا ينبتـه النـاس يف احلـرم مـن : وقال) ٤٠٠\٣(اإلرشاف  ) ١(

 ). ١٠١١\٢(احلاوي .البقول والزروع والرياحني وغريها
 ).٢٧٩\٧(, املجموع )٢٥٨\٤(, البيان )١٠٠٩\٢(اوي احل ) ٢(
 . سبق خترجيه ) ٣(
 ).١٨٥\٥(, املغني )٦٠٦\٣(, النجم الوهاج )٨٧١\٢(,هداية السالك )٢٧٧\٧(, املجموع )٣٩٣\٢(التتمة  ) ٤(
 . سبق خترجيه ) ٥(
,هنايـة )٣٠٧\٢(مغني املحتـاج , )٦٠٦\٣(, النجم الوهاج )٤١٢\١(, الديباج )٢٨٠\٧(,املجموع )٢٦٢\٤(البيان  ) ٦(

 ).٣٥٥\٣(املحتاج 

النبات الذي 
حيل قلعه 
وقطعه يف 

 .احلرم 
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يف  وهـذا الوجـه حكـاه أبـوعيل الـسنجي , ونحـوهةمستنده القياس عىل تـرسيح البهيمـ
 .عن عبارة بعض أصحابنا) ١()التلخيصرشح (
 ).البيان (  صاحباألصح عند  وهو,إلطالق احلديث;  ال:والثاين 
 .)٣) (٢()الفروع( حكاه صاحب ,منه اليسري أخذ جواز :والثالث 

 فعبـارة اجلمهـور كعبـارة املـصنف ,ونحـوه) ٤(يتـداوى بـه كالـسنا  كان النبات ممـا  وإذا
ًكـان دواء مباحـا مطلقـا  فجعل ما وعممه املاوردي ,أخذه للتداوي إذا قيدوا اجلواز بام ً ً

 .)٥(ذخر كاإل
 .)٦( مكروه:وقيل,  حرام: قيل,وأحجاره إىل احللإخراج تراب  احلرم  :فــرع

فخـالف األوىل لـئال وأمـا إدخـال تـراب احلـل إىل  احلـرم . )٧(يكره نقل ماء  زمزم  وال 
 .)٨( لعدم ورود النهي فيه; مكروه:يقال  وال,حتدث له حرمة  احلرم 

 .)٢(ةثالث من احلل عىل يومني أو  بل هو,الذي يؤتى به ليس من  احلرم ) ١( والربام 

                                                 
 . , واإلسنوي يف ترمجة أيب عيل السنجي)٢٦١\٤(ذكره يف البيان ونقل عنه  ) ١(
ًأبو بكر حممد بن أمحد بن احلداد املرصي من أئمة أألصـحاب أصـحاب الوجـوه, كـان إمامـا يف الفقـه والعربيـة فقيهـا  ) ٢( ً

ًمدققا ورعا اعتنى األئمة برشحه ممن رشحه القفال والقايض أيو الطيـب وأبـو عـيل ) الفروع املولدات(هـ, وكتابه ٣٤٥ت . ً
طبقـات ) ١٩٢ \٢(هتذيب األسامء واللغات ). ٢٦١\٤(ًالسنجي وغريهم, وهذا الكتاب ينقل عنه العمراين يف البيان كثريا 

 ). ١٩٢\١(اإلسنوي 
 ).٣٥٥\٣(, هناية املحتاج )٣٠٧\٢(حتاج , مغني امل)٦٠٦\٣(, النجم الوهاج )٢٦١\٤(البيان  ) ٣(
هو الذي يتداوى به ويسمى الـسنا املكـي, وهـو أنـواع أجـوده املكـي ينفـع مـن النقـرس وعـرق النـساء ووجـع : السنا ) ٤(

 . ٢٤٤املعتمد يف األدوية ص. املفاصل وغري ذلك
 )٣٠٧\٢(, مغني املحتاج )٦٠٦\٣(, النجم الوهاج )١٠١٢\٢(احلاوي  ) ٥(
, مغنـــي املحتـــاج )٦٠٧\٣(, الـــنجم الوهـــاج )٢٨١\٧(, املجمـــوع )٤٤٠\٢(, روضـــة الطـــالبني )٣٩٩\٢(لتتمـــة ا ) ٦(
)٣٠٨\٢.( 
 ). ٣٠٨\٢(, ومغني املحتاج )٦٠٧\٣(, النجم الوهاج )٤٤٠\٢(, روضة الطالبني )٣٩٩\٢(التتمة  ) ٧(
 ).٣٠٨\٢(,مغني املحتاج )٢٨٢\٧(, املجموع )٤٤٠\٢(روضة الطالبني  ) ٨(

تراب 
 .احلرم
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 ).حراموصيد  املدينة  (:قال
 وإين حرمـت  املدينـة , ودعـا ألهلهـا إن إبراهيم حرم مكة" صىل اهللا عليه وسلم  لقوله
 حـرم  :قـال ويف الـصحيحني عـن أيب هريـرة ,)٣( ٌمتفـق عليـه " حـرم إبـراهيم مكـة كام

 .)٤( ة مابني البتي  املدينصىل اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
 ,)٥( ٌوعـريٌ ويف الطـول مـابني جبليهـا  ثـور ,بتيها يف العرض مابني الوحد حرم  املدينة 

 ,)٧( ولعلـه  أحـد : قـالوا,)٦(ًيعرفـون  ثـورا   وغـريهم اليـوم ال//وغالب أهل  املدينة 
ًمـن أراه  ثـورا   أنـه وجـد:وكان بعـض شـيوخنا حيكـي عـن عفيـف الـدين بـن مـزروع 

 وإسـناده لــيس ة,ٍ حتديـده بربيـد مـن كـل جهـة وناحيـ)سـنن أيب داود(ويف , )٨( باملدينـة
ًقوال شاذا أن الصيد باملدينةوحكى املتويل , )٩(بالقوي  وهـذا ,)١٠( مكروه وليس بحرامً

 .)١١(النقل باطل مقابل لألحاديث

                                                                                                                                            
 القاموس املحيط مادة ١٢٢املزهر ص. ًمربما,وهي قدور من حجارة: برما, والذي يسوهيا يدعى: مجع الربمة, وجيمع ) ١(
 ).ب ر م ( 
 .٨٧٥\٢(, هداية السالك )٢٨٢\٧(املجموع  ) ٢(
تـاب , ومـسلم, ك)٣٤٦\٤(الفـتح)٢١٢٩(البخاري, كتاب البيوع باب بركة صـاع النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  ومـده ) ٣

ونقـل فيـه ). ١٣٦\٩(املنهاج رشح صـحيح مـسلم . احلج, باب فضل املدينة ودعاء النبي صىل اهللا عليه وسلم  فيها بالربكة
 . حتريمها عن اجلمهور

 . سبق خترجيه ص يف زيارة املدينة ) ٤(
 ).٣٥٧\٣(هناية املحتاج  ) ٥(
 .١٠٥الدرر الثمينة ص ) ٦(
 ).٣٠٨\٢(مغني املحتاج  ) ٧(
ًورد بأن وراء أحد جبال صغريا يقال له ثور, مغني املحتاج : ال الرشبينيق ) ٨( ً)٣٠٨\٢.( 
 وذكـره ابـن عـدي يف ٢٩٥ص)٢٠٣٦(كتاب املناسك, بـاب يف حتـريم املدينـة وسـبب ضـعفه سـليامن بـن كنانـة رقـم ) ٩(

 ). ١٣٧٧) (١٣٤١\٤(الكامل 
 ).٢٩٠\٧(, املجموع )٣٩٠\٢(التتمة  ) ١٠(
 ).٢٩٠\٧(املجموع  ) ١١ (

حكم صيد 
 املدينة 

 ب//١٨١
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 ).يضمن يف اجلديد وال(: قال
 والقـديم ,ٍام فلـم يـضمن صـيده كـصيد  وج إحـر ٍألنه موضـع جيـوز دخولـه مـن غـري 

ً أنـه وجـد عبـدا يقطـع  ,ٍيف صحيحه عن سعد بن أيب وقاص ٌروى مسلم  ملا; )١(يضمن
جـاءه أهـل العبـد فكلمـوه أن يـرد عـىل غالمهـم ٌ فلام رجع سعد ,خيبطه فسلبه ًشجرا أو

 اهللا صـىل اهللاًاهللا أن أرد شـيئا نفلنيـه رسـول   معـاذ: فقـال,مـن غالمهـم أخذ أوعليهم ما
 ألنـه لـيس عـن ;املختـار وهو,  واختاره املصنف,)٢( عليهم أن يردهى  وأب,عليه وسلم 

 .)٣(ٌاحلديث جواب صحيح
ــا ــإن قلن  ,ســبق  عــىل مــا كــضامن حــرم مكــة,يــضمن : أحــدمها, بالقــديم فوجهــان: ف
 وعـىل هـذا ,والكـالء لب الـصائد وقـاطع الـشجرسأنه يـ  وبه قطع اجلمهور:وأصحهام

 اتفقـوا  فكلـام,يف كـل يشء  كسلب القتيل من الكفار: أصحهام:فاملراد بالسلب طريقان
فيـه : والثـاين, فيـه هنـا فيه هناك اختلفـوا ٍ وكل يشء اختلفوا,عليه هنا عليه هناك اتفقوا

 .)٤(ثيابه فقطأن يسلبه : والثاين, هذا: أصحهام,وجهان 
 اختيــار  وهــو, للــسالب للحــديث:أصــحهام, وعــىل الــوجهني يف مــرصفه ثالثــة أوجه

, عـن أصـحابناالطيـب   نقله القايض أبـو,ملساكني  املدينة : والثاين, القايض أيب الطيب 
 .)٥(يوضع يف بيت املال كسهم املصالح: والثالث

                                                 
, النجم الوهاج )٤١٤٣\١(أ, الديباج ٢١٠, املطلب العايل ل )٢٩٠\٧(, املجموع )٥٢١\٣(, العزيز ٢٧٥التلخيص ) ١(
 ).٣٥٧\٣(, هناية املحتاج )٦٠٩\٣(
 ). ١٣٨\٩(املنهاج رشح صحيح مسلم . كتاب احلج, باب فضل املدينة ودعاء النبي صىل اهللا عليه وسلم  فيها بالربكة ) ٢(
 ).٣٥٧\٣(, هناية املحتاج )٦٠٩\٣(, النجم الوهاج )٢٩٠\٧(ملجموع ا ) ٣(
ــة املطلــب  ) ٤( ــة )٤٢٠\٤(هناي ــضاح وحاشــيته ص)٣٩١\٢(, التتم ــالبني ٥٤٢, اإلي , املجمــوع )٤٤٠\٢(, روضــة الط
 ).٣٥٧\٣(أ,هناية املحتاج ٢١٠, املطلب العايل ل)١٣٩\٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )٢٩٠\٧(
, املجمـوع )٤٤٠\٢(, روضـة الطـالبني ٥٤٢, اإليـضاح ص)٢٦٦\٤(, البيـان )٧٠٢\٢(, الوسـيط )٣٩٢\٢(التتمة  ) ٥(
 ). ٣٧٥\٣(, هناية املحتاج )١٣٩\٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )٢٩١\٧(
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 عىل ما قدر  فإذا,به عورته ً باألصح إن سلبه كسلب القتيل فيعطيه إزارا يسرت:قلنا فإذا 
وجهـني وحكـى الرويـاين , حامـد  قاله الشيخ أبو هكذا, منه اإلزار به عورته أخذ يسرت

وقـال , )قـول املـاوردي  وهـو: (قـال, أنـه يـرتك  واختار,?ةالعور أنه هل يرتك له ساتر
 .)١()إنه األصح( :املصنف

 .)٢(خالف  بال, مل تسلبةٌكان عىل الصائد واملحتطب ثياب مغصوب  ولو
يـشرتط   وال,اصـطاد احلديث وكالم األصحاب أنـه يـسلب إذا وظاهر: (قال الرافعي 

يــسلب حتــى  ال  الــصيد أم إذا أرســلأدري أيــسلب ال: ( وقــال اإلمــام ,)٣()االتــالف
 ,)ٍقياس ٍوليس عندنا فيه تثبيت من توقيف وال: ( قال,)وكالمها حمتمل: ( قال,)?يتلفه

ٍبني صيد وصيد وشجرة وشجر فرق يف هذا املذكور وال: (قال اإلمام   وكان الـسلب ة,ٍ
أرسل  اصطاد أو إذا يسلب إال ال( ):الوسيط(ل يف وقا, )٤() للمتعاطيةيف معنى املعاقب

  ومـا,وإن مل يـصطد بعـد,الكلبأرسل   تقتيض أنه يسلب إذاةوهذه العبار, )٥()الكلب
 ٌغالب ظني أن الـذي هيـم بالـصيد ال( :وقال اإلمام , أظن األصحاب يسمحون بذلك

 .)٧( ) فال بأنه يضمن كحرم مكة:عىل القول أما( :ويف قوله, )٦()يسلب حتى يصطاد

                                                 
ـــضاح وحاشـــيته ص)٣٢٧\٥(, البحـــر )١٠٤٣\٢(احلـــاوي  ) ١( ـــوع )٤٤١\٢(, روضـــة الطـــالبني ٥٤٢, اإلي , املجم
 ). ١٣٩\٩( صحيح مسلم , املنهاج رشح)٢٩١\٧(
 ). ١٣٩\٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )٢٩١\٧(املجموع  ) ٢(
 ). ١٣٩\٩(, املنهاج رشح صحيح مسلم )٢٩١\٧(, املجموع )٥٢٣\٣(العزيز  ) ٣(
 ).٢٩١\٧(,املجموع )٤٤١\٢(, روضة الطالبني )٥٢٢\٣(, العزيز )٤٢١\٤(هناية املطلب  ) ٤(
 ).٢٠٤\٢( الوسيط١٥٣الوجيز ص ) ٥(
 ).٢٩١\٧(املجموع ) ٤٢١\٤(هناية املطلب  ) ٦ (
 ).٠٦٩\٣(النجم الوهاج  ) ٧(
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 , فيـه وجهـان: والثـاين, القطع بتحريمه:أصحهام:  أحدمها, طريقانٍيف صيد وج :فــرع
 //التحـريم  ومـستند,)١( وخالهةاخلالف يف شجر  وكذا,يكره: حيرم والثاين: أصحهام

إن   أال"قـال  صىل اهللا عليه وسلم  أن رسول اهللا ابن العوام  عن الزبريروى البيهقي  ما
وحـرصه  وذلـك قبـل نزولـه  الطـائف  "ٌ شجره حرام حمـرم : يعني,وعضاههٍصيد  وج 

 .)٢()حيص ال: (قال البخاري   لكن إسناده ضعيف,ًثقيفا 
 : وقيـل,ٍ بلـد: وقيل,ٍ واد: قيل,الطائف عند  وهو, )ةٍ وجيم مشددةمفتوح بواو(  ووج
 .)٣( يف ناحية نعامن)ةباحلاء املهمل(  وتشبه اسمه بوح,ٌاسم حلصون الطائف هو

                                                 
 .ب٢١٠املطلب العايل ل)٢٩١\٧(املجموع ) ٤٤١\٢(روضة الطالبني )٥٢٢\٣(العزيز  ) ١(
, وسـنن أيب داود, )٣٢٧\٥) (٩٩٧٧(البيهقي, كتاب احلج, باب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بـوج مـن الطـائف  ) ٢(

, قـال يف املجمـوع )١٦٥\١(, ومـسند أمحـد ٢٩٤ص )٢٠٣٢(ب احلج, بـاب بعـد بـاب يف مـال الكعبـة, وسـكت عنـهكتا
. وسكت عنه أبو داود من حديث الزبري ابن العـوام: وقال) ٩٢٢\٣(إسناده ضعيف, وذكره يف تلخيص احلبري ): ٢٩٠\٧(

إنـه مل يـصح, وكـذا قـال األزدي وذكـر :  البخـاريوحسنه املنذري, وسكت عليه عبد احلق فتعقبه ابن القطان بـام نقـل عـن
وهـو حممـد بـن عبـد اهللا بـن : الذهبي أن الشافعي صححه وذكر اخلالل أن أمحد ضعفه وقال ابن حبـان يف روايـة املنفـرد بـه

ال يتـابع : إنسان الطائفي كان خيطيء وقتضاه تضعيف احلديث فإنه ليس له غريه فإن كان أخطأ فهو ضـعيف وقـال العقـييل
ال يـصح : وقال البخاري يف صـحيحه: إسناده ضعيف, قال: إال من جهة تقاربه يف الضعف, وقال النووي يف رشح املهذب

كذا قال, والظاهر أنـه أراد يف تارخيـه فإنـه قـال ذلـك يف ترمجـة حممـد عبـد اهللا بـن إنـسان وإال فالبخـاري مل يتعـرض هلـذا يف 
 ). ٩٢\٤(بن عبد اهللا الطائفي   يف ترمجة حممد ضعفاء واملرتوكنيصحيحه, واحلديث ذكره يف ال

 : ويف معجم البلدان): ٩٢٢\٣(تلخيص احلبري )١١١٢\٦( عون املعبود ٦٦٦القرى ص) ٣٦١\٥(معجم البلدان  ) ٣(
 : من خزاعه قال عروة بن حزام: يقال سمي بوج بن عبد احلي من العاملقة وقيل

 هبذا النوح أنك تصدقيناًأحقـا يـا حـاممة بـطـن وج                
 غلبتـك بالبكاء ألن لـييل                أواصلــه وأنت هتجعـيـنا
 ًوإين إن بكيت بكيت حقا           وأنك يف بكائك تكذبينا

 ًفلست وإن بكيت أشد شوقا           ولـــكـــني أســر وتــعــلــنينا
ًت مشتاقا حزينافـنـوحــي يـا حـمـامة بـطن وج           فقد هيج ً 

 صيد وج

 

 أ//١٨٢
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 : أصحهام,احتش فطريقان احتطب أو قلنا بالتحريم فاصطاد أو وإذا: (قال األصحاب
 , فيـه خـالف:والثـاين, يقتـيض الـضامن  ألنـه مل يـرد فيـه مـا;يضمن القطع بأنه يأثم وال

 .)١()جرها وخالهاوش املدينة  أنه كصيد: والثاين,  الضامن:والصحيح
صـىل اهللا اهللا عليـه الذي محاه رسـول ى احلم:هو )٢()بالنون عىل املشهور( النقيع  :فــرع

 ففــي , حشيــشه واليملــك أشــجاره   ولكــن ال,حيــرم صــيده  فــال, لــيس بحــرموســلم 
 ألنــه ; جيــب: وأصــحهام,كــصيده,  ال:أحــدمها, وجــوب الــضامن عــىل متلفهــا وجهــان

 كــذا قــال ة, ومــرصفها مــرصف نعــم اجلزيــة والــصدقةضــامهنا القيمــ  فعــىل هــذا,ممنــوع
واسـتدلوا , )٣() بيـت املـالينبغي أن يكـون مـرصفه: (وقال النووي , لرافعيواالبغوي 

 خيـبط وال  ال" قـال صىل اهللا اهللا عليـه وسـلم أن رسول داوود  روى أبو  بامةهلذه املسأل
ًولكن هيش هشا رقيقا , صىل اهللا عليه وسلم  يعضد محا رسول اهللا قـوي  إسـناده غـري "ً

إين ( :ٍ قـــال لرجـــلبـــن اخلطـــاب  أن عمـــروروى البيهقـــي , )٤(داود  بـــوأومل يـــضعفه 

                                                 
, الـنجم الوهـاج )٢٩٢\٧(, املجمـوع )٤٤١\٢(, روضـة الطـالبني ٥٤٢,اإليضاح وحاشـيته ص٢٧٥التلخيص ص ) ١(
)٦١٠\٣.( 
هتـذيب . ًهو يف صدر وادي العقيق عىل نحو عرشين كيال من املدينة, وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه املاء: النقيع  ) ٢(

, املعــامل اجلغرافيــة )٤٥\٥(, الفــتح )٩٢٤\٣(, التلخــيص احلبــري )٤٤١\٢(وضــة الطــالبني , ر)١٧٧\٣(األســامء واللغــات
 .٣٢٠ص

, )٢٩٢\٧(, املجمــوع )٤٤١٤٤٢\٢(, روضــة الطــالبني )٥٣٢\٣(, العزيــز )٧٠٣\٢( , الوســيط٢٧٧التلخــيص  ) ٣(
 ).٦١٠\٣(النجم الوهاج 

, وسـنن البيهقـي, كتـاب احلـج, بـاب كراهيـة قطـع ٢٩٥ص) ٢٠٣٩(أبو داود, كتاب املناسك, باب يف حتريم املدينة  ) ٤(
). ٢٩٢\٧(إسناده لـيس بـالقوي : قال يف املجموع) ٣٢٨\٥) (٩٩٧٨(ٍالشجر بكل موضع محاه النبي صىل اهللا عليه وسلم  

ظـن بعـض الـرشاح أنـه مـن كـالم : (قـال احلـافظ) ٤٤\٥(الفـتح ) ٢٣٧٩(ًوالبخاري بالغـا بـاب ال محـى إال هللا ورسـوله 
اري وليس كذلك فقد أخرجه اإلسامعييل من طريق أمحد بن إبراهيم بن ملحان عن حييى بن بكـري شـيخ البخـاري فيـه البخ

ثم ذكر أنه من قول الزهري ونقل ذلـك عـن البيهقـي وذكـر أن املرفـوع يف إسـناده . ......... ًفذكر املوصول واملرسل مجعيا
 ). ٩٢٣\٣(ومثله يف التلخيص احلبري ). العمري وهو ضعيف


א 
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:  قـال الرجـل)خيبط فخذ فاسه وحبله ً فمن رأيت يعضد شجرا أوِ عىل احلاماستعملتك
 .)١( )ال (: قال)خذ رداءهآ(

, وبـني أن   بني ذبح مثله والصدقة بـه عـىل مـساكني  احلـرماملثيل يف الصيد ريويتخ(: قال
املثيل يتـصدق   وغري,ًيوما يصوم عن كل مد  أو,ًدراهم ويشرتي به طعاما هلميقوم املثل 

 .) يصوم ًبقيمته طعاما أو
ذبـح مثلـه  :بـني ثالثـة أشـياء أحـدها فيتخـري ,والتعـديل املثيل عىل التخيري جزاء الصيد

ه إيـاهم تـلمجبـأن يملـك  بـأن يفـرق اللحـم وإمـا  إمـا,والصدقة به عىل مساكني  احلـرم 
ً وإن كان صغريا معيبا إذا,ًأن خيرجه حيا بل يذبحه جيوز  وال,ًمذبوحا  ,كان الصيد مثله ً

ويذبحه أن يشرتيه من  احلرم   بل جيوز,)٣( ً خالفا ملالك)٢(ن احللجيب أن يسوقه م وال
ًأن يقوم املثل دراهم ويشرتي هبا طعاما ويتـصدق بـه عـىل مـساكني  : واليشء الثاين, فيه

يقـوم الـصيد ( :وقال مالك , )٤(يقوم الصيد أن يتصدق بالدراهم وال جيوز  وال,احلرم 
 .)٦( قاله اإلمام ة,يف الفطر يعترب يف الطعام ما واملعترب, )٥()دون املثل

ًأن يقوم املثل دراهم والدراهم طعاما ويـصوم عـن كـل مـد يومـا حيـث : اليشء الثالث ًٍ
اشرتك اليشء الثاين والثالث يف التقويم بالدراهم والعدول   وملا,غريها  أوبمكة كان إما
يف األصـل بـني  تخيـريًاملـصنف واحـدا وجعـل ال املراد بالتعديل جعلهـام  وهو,إىل غريه

املـثيل  وغري, //يف الثاين بعد التقويم بني اإلطعام والصيام واملعنى واحد شيئني ثم خري
ًيتصدق بقيمته بل يعـدهلا طعامـا ثـم إن شـاء  كام سبق ال وغريها من الطيور كالعصافري

                                                 
 ). ٣٢٨\٥) (٩٩٨٠(ٍالبيهقي, كتاب احلج, باب كراهية قطع الشجر بكل موضع محاه النبي صىل اهللا عليه وسلم   ) ١(
 ).٥٠٥\٣(العزيز  ) ٢ (
 ).٢٧٦\١(, بداية املجتهد )٦٧٥\٢(أحكام القران البن العريب  ) ٣ (
 ).٥٠٥\٣(العزيز  ) ٤ (
 ).٢٧٩\١(, جواهر اإلكليل )٢٦١\١(, بداية املجتهد )٢٥٦\٢(املنتقى  ) ٥ (
 ). ٣٠٩\٢(, مغني املحتاج )٤٠٥\٤(هناية املطلب ) ٦ (

 صفة 
جزاء 
الصيد

. 

 

 ب//١٨٢
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ومـن أصـحابنا مـن : (قـال القـايض حـسني , ًيومـا ٍتصدق به وإن شاء صام عن كل مد
مــد يف   وإن انكـرس,األول واملـشهور) ًأضـحية جـاز جيــوز اشـرتى بالقيمـة مـا  لـو:قـال

املـثيل   ويف غـريةيف املـثيل بـني ثالثـ  فالتخيري,يتبعض  ألن الصوم ال;ًالقسمني صام يوما
,  وأنكـروه,ًعـن القـديم يف القـسمني قـوال أهنـا عـىل الرتتيـبثور  وروى أبو, بني اثنني

 .)١(والقران يرد عليه
يف اهلـدي  التخيـري يدخل الـصوم فيـه وينحـرص ًكان قاتل الصيد احلرمي كافرا فال وإذا

 .)٢(واإلطعام
ًكــان مثليــا قــال   وإذا,قيمتــه بمحــل االتــالف ووقتــه عتربًمل يكـن الــصيد مثليــا فــامل وإذا 

 ,)٣( )عدل عن الـذبح وجبـت قيمتـه هبـا  فإذا, ألهنا حمل ذبحه;ٍ يومئذفبمكة: (الرافعي
 : طريقان أصحهام: وقيل, يف املثيلحمل االتالف يف التقويم ومكة  اعتبار:نصه يعني هذا
 .)٤(عىل قولني: والثاين  .هذا

  وهـو,تقـدم  وقـت االتـالف كـام:زمانـه ففـي املتقـوم أماهذا ما يتعلق بمكان التقويم , 
وقـت  بـأن املعتـرب ويف املـثيل جـزم املـاوردي ,وغـريهالصحيح الذي جـزم بـه املـاوردي 

قـول  وقـدمنا, ) تعليقـة القـايض حـسني  يفإنـه الـصحيح: ( ة وقال ابن الرفع,اإلخراج
 : فخرج من ذلـك أن الـصحيح يف املتقـوم, فيحمل عىل يوم اإلخراج,)ٍ يومئذ(الرافعي

 , وزمـان اإلخـراج ويف كـل مـن ذلـك خـالفان مكـ: ويف املثيل,مكان االتالف وزمانه
 يف العـدول إىل الطعـام سـعر حيث اعتربنا حمل االتالف فلإلمام احتامالن يف أنه يعتـربو

                                                 
وهـو غلـط باتفـاق : وقـال اإلمـام عـن نقـل أيب ثـور) ٢٦٣\٧(, املجمـوع )٣٩٩\٤(, البيـان )٤٠٥\٤(هناية املطلـب  ) ١ (

 . األئمة
 ). ٣٠٩\٢(, مغني املحتاج )٨٧٠\٢(هداية السالك  ) ٢ (
 ).٣٠٩\٢(, مغني املحتاج )٥٠٦\٣(العزيز  ) ٣ (
 ).٢٦٣\٧(املجموع  ) ٤(
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يـشرتي بـه (: وقول املصنف , والثاين منهام أصح, سعره بمكة الطعام يف ذلك املكان أو
 ولـيس الـرشاء ,هلـم ءرشحناه وليس املراد أن الرشا  واملراد ما, ألجلهم:أي) ًطعاما هلم
ًمتعينا أيضا  , وهـذه عبـارة اإلمـام ,يساوي الدراهم من الطعام  وإنام املراد التصدق بام,ً

 .)١()التنبيه(وهي حمررة ومثلها عبارة 
 فـإن , أطلقنـاه أردنـا  شـاة اب منهي إذاارتك ٌ الدم سواء تعلق برتك واجب أو:ةدــاعــق

جيــزي يف  مــا ًجيــزي فــيهام مجيعــا إال  وال,عليــه  يف اجلــامع نصــصنا ةكــان غريهــا  كالبدنــ
يف   إال ة بدنـ  أو ةلـه ذبـح  بقـر  جـاز وكل من لزمـه  شـاة ,يف جزاء الصيد  إالةاألضحي
أكل  وزجي  اجلميع فرض حتى ال: فقيل, ٍعن  شاةً بقرة   أوًذبح  بدنة  وإذا, الصيد جزاء

 .)٢(ُأكل الباقي ٌبعها فرض فيجوزُ واألصح أن س,ٍيشء منها
ولـه أن ,  وأكـل البـاقي جـازة الواجبـعن  الـشاة   ونوى التصدق بسبعهاًذبح  بدنة  ولو
 .)٣(هت لزم ةاي عن سبع  ش ة البدن رنحي

 وبعـضهم ةبعضهم اهلدي وبعضهم األضحي وأراد  ة بقر  أو ةٌاشرتك مجاعة يف  بدن ولو
 .)٤( إلمكان اإلنفراد; أن يشرتك اثنان يف  شاتني جيوز  وال,اللحم جاز

ًدة عنهام مل يكـف  واحًمتتع فأخرجا  شاة  وجب عىل شخصني دمان بسبب قران أو ولو
ً جيب عىل كل منهام  شاة: ثم قيل,هبا  واألصـح أنـه جيـب عـىل , ألن هذه مل يقـع املوقـع; ٍ

 .)٥(// قاله املاوردي, كل منهام نصف  شاة

                                                 
 ).٢٦٣\٧(, املجموع ٧٤, التنبيه ص)٤٠٦ \٤(هناية املطلب  ) ١ (
 )٤٥٢\٢(, روضة الطالبني )٣٦٣\٥(, البحر )٤٠٦ \٤(هناية املطلب  ) ٢ (
 ).٤٥٣\٢(روضة الطالبني  ) ٣ (
 )٤٥٣\٢(, روضة الطالبني )٣٦٥\٥(البحر  ) ٤ (
 ).١١٤٢\٢(احلاوي  ) ٥ (

قاعدة 
يف 

 . الدماء

 أ//١٨٣
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 جيـوز  أن ال: فالرتتيـب,وتعـديل متقـابالن متقـابالن وتقـدير ويف الدماء ترتيب وختيـري
 .)١(ةالعدول مع القدر جواز  والتخيري,عنه عجز إذا العدول عن الذبح إىل غريه إال

ٍختيريا بقدر ال ًالبدل املعدول إليه ترتيبا أو أن الرشع قدر: والتقدير  .)٢(ينقص وال يزيد ً
 .)٣(ةفيه بالتقويم والعدول إىل غريه بحسب القيم  أنه أمر:لتعديلوا

 :من أحد أربعة أوجه خيلو  الةٍ وكل دم بحسب الصفات املذكور
,  التخيـري والتقـدير:والثالـث, الرتتيـب والتعـديل :والثـاين,  الرتتيب والتقـدير:أحدها
 .)٤(والتعديل التخيري: والرابع

 
 :وتفصيلها بثامنية أنواع

 ودم القـران يف , وسـبق رشحـه,به القـران ورد  دم التمتع دم ترتيب وتقدير كام:دهاأح 
 .معناه
 ,ذكرنـاه اآلن  وقـد,ٍختيـري وتعـديل دم  وهـو,واحلـشيش جـزاء الـصيد والـشجر :الثاين
 . وبقية األنواع سنذكرها,)٥(أنه عىل الرتتيبرواية أيب ثور  وذكرنا

ٌفجـزاءm)٦(الكوفيـون قرأ :ةدـائـف َ َ َ....lُمنـون   م  mُثـلم ْ....l  )ومعنـاه ,بـالرفع) ١) (٧ 
ِثـلمm  ِالبـاقون بخفـض  وقـرأ,  مـن  الـنعم قتـل وهـو ذلك اجلزاء مثـل مـا ْ....l   عـىل

                                                 
 ).٤٥٤\٢(روضة الطالبني  ) ١ (
 ).٦١٥\٣(, النجم الوهاج )٤٥٤\٢(روضة الطالبني  ) ٢ (
 ).٦١٥\٣(, النجم الوهاج )٤٥٤\٢(روضة الطالبني  ) ٣ (
 ). ٣١٢\٢(, مغني املحتاج )٤٥٤\٢(روضة الطالبني  ) ٤ (
 ).٤٥٤\٢(, روضة الطالبني )٥٨٥ \٢(التتمة ) ٥ (
 .٤١العنوان يف القراءات السبع ص. صم ومحزة ةالكسائيهم عا ) ٦ (
 ).٩٥(املائدة  ) ٧ (

دم ترك 
 املأمور,

كاإلحرام من 
امليقات, هل 

هو دم ختيريأو 
 ?غري ذلك
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 ثم جيـب لـذلك  ,يتقوم  ألن امليت ال;خرآ ٍ املقتول  ظبي  ومعناه فمثل  الظبي ة,اإلضاف
يف احلقيقـة   وهو,قال مهر مثلهايكام   وهذا,ه مثلهؤ وجزاٌخر جزاء من  النعم  اآلالظبي 
 .)٢(مهرها

 
 
 
 
 
 

 لستة مساكني وصوم ٍصعآ والتصدق بثالثة  بني ذبح  شاة :يف فدية احللق ويتخري(: قال
 ).ثالثة أيام

 عتـصدق باآلصـ  وإذا, وكذلك دم القلـم,النوع الثالث وهو, ختيري وتقدير  دم  هو:أي
مـا يعطـي كـل  يتقـدر  أنـه الٌ وجـه)العـدة(ويف , )٣(ٍجيب أن يعطي لكـل مـسكني صـاع

 .)٤(ةنبالس  والتقدير,الدم ثابت بالكتاب يف هذا  والتخيري,مسكني
 عجـز فـإذا, كـاإلحرام مـن امليقـات دم ترتيـب  أن الـدم يف تـرك املـأمور:واألصح(: قال

ًصام لكل مد يوما   فإن عجزبه,وتصدق  ً طعامااشرتى بقيمة  الشاة  ٍ.( 

                                                                                                                                            
, العنــوان يف القــراءات ٢٥٣ , الــوايف يف رشح الــشاطبية ٣١٧,اإلقنــاع يف القــراءت الــسبع ص)٤٤\٥(جــامع البيــان  ) ١(

 .٨٨٠السبع ص
 ). ٤٤\٥(جامع البيان  ) ٢(
طلبـة .الـصاع أربعـة أمنـان: َ ومدهم ما يأخذ من احلب قدر ثلثـي مـن وقيـلوالصاع الذي باملدينة أربعة أمداد: الصاع ) ٣(

 .أربعة أمداد باتفاق: , وقال٣٢٣كفاية املحتاج ص) ٣٨٩\٣( معجم البلدان ١٠٥الطلبة ص
 )٦١٢, ٦١١\٣(ب, النجم الوهاج ٢٢٠, املطلب العايل ل)٢٩٧\٧(,املجموع )٤٥٤\٢(روضة الطالبني  ) ٤(
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 ليــايل وبمنــى  ليلــة النحــر ويف معنــاه دمــي الرمــي واملبيــت بمزدلفــة,النــوع الرابــع هــذا
 : ويف هذا الدم أربعة أوجه,قبل الغروب وطواف الوداع ةالترشيق والدفع من  عرف

 فـإن عجـز عـن الـدم ,دمفيكون الواجب الـ, كدم التمتع أنه دم ترتيب وتقدير:أصحها
وقال , قطع العراقيون وكثري من غريهم  وهبذا,رجع ٍصام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا

 .)١()نه أصحإ (): ةالروض( وقال املصنف يف ,)يف املذهب إنه أظهر(: الرافعي
التعـديل فألنـه   وأمـا,ًالرتتيـب فإحلاقـا بـدم التمتـع  أما,ٍ ترتيب وتعديلنه دم أ:والثاين 

 بالـدراهم عـن الـدم قـوم  الـشاة  عجز  فإذا,)٢(بتوقيف يعرف إال ال  والتقدير,القياس
ً فإن عجز صام عن كل مد يومابه,ًواشرتى طعاما يتصدق   الذي ذكـره الرافعـي  وهذا,ٍ

إذا تـرك  وعىل هـذا, الغزايلو واإلمامابن كج   وسبقهام, وتبعه املصنف هنا,)املحرر(يف 
ٌذكرنــا أقــواال يف أن الواجــب مــد  ًحــصاة فقــد  فــإن عجــز,  ثلــث  شــاة  أو)٣( ]ودرهــم[ً

 .)٤(//ةيقتضيه التعديل بالقيم فالطعام ثم الصوم عىل ما
 .عن الدم لزمه صوم احللق فإن عجز, نه دم ترتيب وتقدير بزمان أ:والثالث
 .)٥( وهذان الوجهان شاذان ضعيفان,ٍختيري وتعديل كجزاء الصيد  دم أنه:  والرابع

ه عىل أنه دم ترتيـب يـوهم أنـه يف مقابلـة راصتاب واقتعبارة الك عرفت ذلك فصدر إذا 
أن  الكـالم ظهـر خـرآبـني   لكنـه ملـا,)٦(] ون يف تـصحيحهلي فال[الرابع القائل بالتخيري 

 .ةمراده الرتتيب والتعديل يف مقابلة كل من األوجه الثالث
 ).ودم الفوات كدم التمتع(: قال

                                                 
 ). ٢٩٧\٧(, املجموع )٤٥٥\٢(وضة الطالبني , ر)٥٤٢\٣(العزيز  )١(
 .٢٦٨, كفاية املحتاج ص )٥٢\٥(البحر املحيط  ) ٢(
 . أو درهم: الصواب ) ٣(
 ). ٥٤٢\٣(, العزيز ٣٣٣, املحرر ص )٧١٠\٢(, الوسيط )٣٥١\٤(هناية الطالب  ) ٤(
 ).. ٦١٢\٣ (, النجم الوهاج)٢٩٧\٧(, املجموع )٤٥٥\٢(, روضة الطالبني)٥٤٢\٣(العزيز  ) ٥(
 .هذه العبارة غري واضحة ) ٦(

دم الفوات كدم 
التمتع, ووقته يف 

 . حجة القضاء

 ب//١٨٣



  
٧٢٠ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  قوالن:وقيل, األحكام ر وسائر يف الرتتيب والتقدية الصحيح ةهذه هي الطريق
الـصورتني   الشـرتاك;ة واجلامع  بدنـ شاة   كدم اجلامع إال إن هذا:والثاين,  هذا:أحدمها

 .)١(يف وجوب القضاء
 ). األصحويذبحه يف حجة القضاء يف(: قال
 .ذلك يف باب اإلحصار والفوات ذكرنا وقد
 :بقي من تفاصيل األنواع الدماء أربعة  وقد
 ففيـه ,دهـان واللـبس ومقـدمات اجلـامعستمتاع كالتطيب واالم اال دوهو:اخلامس  أما

 .ختيري وتقدير كاحللق  أنه دم: أصحها,أربعة أوجه
 

  تعديل كالصيدختيري و. :والثاين
 .كالتمتع  وتقدير ترتيب: والثالث
 .)٢( ترتيب وتعديل:والرابع
 .)٣( دم اجلامع وفيه طرق تقدم بياهنا واملذهب منها أنه دم ترتيب وتعديل:السادس
 ٌسبق اخلالف يف أن واجـبهام  بدنـة  وقد, اجلامع بني التحللني دم اجلامع الثاين أو :السابع

فكمقـدمات   كـاجلامع األول قبـل التحللـني وإالة فهـي يف الكيفيـ ة  بدنـ: إن قلناشاة أو
 .)٤(اجلامع

                                                 
ونقـل النـووي يف الروضـة هـذا القـول عـن ) ٦١٣\٣(, الـنجم الوهـاج )٤٥٤\٢(, روضـة الطـالبني )٥٨١\٢(التتمة ) ١(

 . مجهور األصحاب
 .أ٢٢٢,املطلب العايل ل)٢٩٧\٧(, املجموع )٤٥٥\٢(, روضة الطالبني )٣٩٨\٤(,البيان )٣٥٢\٤(هناية املطلب ) ٢(
 .ب٢٢٣, املطلب العايل ل )٤٥٥\٢(,روضة الطالبني )٥٤٤\٣(العزيز  ) ٣(
 ).٢٩٧\٧(, املجموع )٤٥٥\٢(,روضة الطالبني )٥٤٥\٣(, العزيز )٣٥١\٤(هناية املطلب  ) ٤(



  
٧٢١ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ىل وسـتقف عـ, )١( أنـه دم ترتيـب وتعـديلةواملذهب عـىل اجلملـ, دم اإلحصار: الثامن
 .رشحه يف بابه إن شاء اهللا تعاىل

الطيـب  وقـال القـايض أبـو, )٢(أفـاده الرافعـي الرتتيب الذي ذكرناه يف الـدماء :ةدــائــف
التمتــع ودم  : فاملنــصوص أربعــه دم,ٌالــدماء عــىل رضبــني منــصوص وغــريه( :وغــريه

 فـدم التمتـع ,ٍ وغري املنـصوص مقـيس عـىل هـذه,وجزاء الصيد وفدية احللق اإلحصار
وأمــا دم ,  وطــواف الــوداع ومنــىفرعــه الــدفع قبــل الغــروب وتــرك املبيــت بمزدلفــة

 فهـل ,وأمـا دم احللـق, جـزاء الـصيد  وكـذا,ُاإلحصار فأصل ليس له فـرع يقـاس عليـه
أن الطيـب واللبـاس  :والثـاين, نعـم: أحـدمها , وجهـان?يقاس عليـه الطيـب واللبـاس

 رأسـه ًلبس أوبه أذى من َ فمن كان منكم مريضا فتطيب أو:ةاآلي  ألن تقدير;منصوص
ة  الواجبـةوالفديـ(: قال املحـاميل , عىل ماحكاه املحاميل قول أيب إسحاق ا  وهذ,فحلق
 فـاختلف قـول ,ئالـوط ٌ ألنـه لـيس يف احلـج يشء يفـسده غـري;أصل هلـا  الٌ فرعباجلامع

 .)٣()? ةقتل  نعام لو كام عىل التخيري لرتتيب ككفارة الصوم أو هل هي عىل ا,الشافعي 

 ).خيتص بزمان والدم الواجب بفعل حرام أوترك واجب ال(: قال
 فيجوز دم جزاء الصيد والطيب واللباس ونحوها يف يوم النحر ,خالف فيه ال هذا

 //اجلواز فينبغي ملن  وأما فيه,نزاع ال, يف اإلجزاء ظاهر  وهو,أطلقه  هكذا,ويف غريه
 بسببهكان   أن يقول بذلك هنا إذا, بمعصية اهللا عىل الفورةرات الواجبن الكفاإ :يقول
 .)٤(وإن كان إذا أخره ثم فعله أجزأه وعىص,  وجيب إخراجه عىل الفور,ًعدوانا

                                                 
 ).٢٩٧\٧(, املجموع )٤٥٦\٢(روضة الطالبني  ) ١(
 ). ٥٤١\٣(العزيز ) ٢(
 ).٥٤٢\٣(,العزيز)٣٩٩\٤(البيان  ) ٣(
 ).٧٨\٢(, حتفة املحتاج )٤٦٨\٣(, هناية املحتاج٤٧٣, كفاية املحتاج ص)٦١٤, ٦١٣\٣(جم الوهاج الن ) ٤(

أنواع 
الدماء من 

حيث كونه 
منصوص 

وغري 
منصوص 
ومايقاس 

  .عليه

 الوقت 
واملكان 

الذي يذبح 
الدم فيه 

الواجب 
 أ//١٨٥
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 ). يف األظهروخيتص ذبحه باحلرم(: قال
ِهديا بالغ الكعبةm :لقوله تعاىل َِ ْ َ ََ ْ َ ًْ..l نحرت هاهنا ومنـى"صىل اهللا عليه وسلم ولقوله  
 )٢(داوود  أبـو  روامها" طريق ومنحر جاج مكة وف"خر آٍويف حديث  )١("كلها منحر 

 فعــىل ,)٤(اللحــم  هــود ألن املقــصو;خيــتص  ال:والثــاين )٣(وبالقيــاس عــىل التــصدق, 
ونقـل إليـه ذبـح خـارج  احلـرم   لـو: وعىل الثاين به,مل يعتدج  احلرم ذبح خار لو األظهر
ٌ سـواء هـذا يف دم التمتـع ,برشط أن يكون النقل والتفريق قبل تغري اللحـم  جاز,وفرقه

ٍبسبب مباح  أو, احلرم  ٍجيب بسبب يف احلل أو والقران وسائر ما  ويف القـديم ,حمرم  أو,ٍ
حلـق قبـل   أنـه لـو:ههـ ووج,ذبحه وتفريقه  باحلرم  أنشأ سببه يف احلل جيوز  أن ما:قول

 .)٥(ٌوكل هذا شاذ ضعيف, ذبح وفرق حيث حلق جازووصوله  احلرم 
ٌمـذكور يف بابـه ومل يـدخل يف كـالم املـصنف  هو مماُخيتص  باحلرم  دم اإلحصار فال  أما
 .)٦(هنا

  .)٨(ًويكره أن يذبح ليال.)٧(حيرضه ويستحب أن يذبح بنفسه أو
                                                 

 .حديث جابر الطويل سبق خترجيه ) ١(
ـــــع ) ٢( ـــــصالة بجم ـــــاب ال ـــــاب احلـــــج, ب ـــــو داود, كت ـــــاب يف ٢٨٣ص)١٩٣٧(ٍأب ـــــستدرك, كت , واحلـــــاكم يف امل

ــستدرك ــال)١٦٨٩)(٦٣١\١(امل ــسلم, ومل خي: , وق ــذا عــىل رشط م ــة ه ــصب الراي ــال يف ) ١٦٢\٣(رجــاه, وحــسنه يف ن ق
 نحـرت هاهنـا ومنـى كلهـا منحـر فـا نحـروا يف "ه وأتـم منـه, ولفظـه عـن اوهو عند مـسلم بم): ٩٣٩\٣(التلخيص احلبري 

  "رحالكم 
, هنايـة املحتـاج )٣١٠\٢(, مغنـي املحتـاج ٤٦٧, كفاية املحتاج ص)٦١٤\٣(, النجم الوهاج ٤٦٨كفاية املحتاج ص ) ٣(
)٣٦٥\٣.( 
,هنايـة املحتـاج )٣١٠\٢(, مغنـي املحتـاج ٤٦٧, كفاية املحتـاج ص)٦١٤\٣(, النجم الوهاج ٤٦٨كفاية املحتاج ص ) ٤(
)٤٦٨\٣.( 
 ).٣٥٩\٣(, هناية املحتاج )٦١٤\٣(النجم الوهاج  ) ٥(
 . سيأيت إن شاء اهللا يف باب اإلحصار ) ٦(
 ).٦١٤\٣(, النجم الوهاج )٦٠٢\٢(التتمة  ) ٧(
 ).٦١٤\٣(النجم الوهاج )  ٨(
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ًإن كـان فقـريا فيعطيـه زائـدا عـىل األجـر ً شـيئا إالمنهر أن يعطي اجلاز جيوز وال   وأمـاة,ً
 .)١( فعىل املهديةاألجر
 ).وجيب رصف حلمه إىل مساكينه(: قال
رصفـه   وجيـوز.)٣(وغـريه قاله الرويـاين ة,التفرق  عندة ويلزمه الني,)٢(خالف فيه ال هذا

 مل ولو. )٤(ني لكن الرصف إىل القاطنني أوىلئالطار اءبورصف جلده إىل القاطنني والغر
 ,نقـل الزكـاة أم ال جوزنـا سـواء, خرآ مل جيز نقل الدم إىل موضع ,ًمسكيناجيد يف  احلرم 

جيوز النقـل بخـالف  وال, حتى جيد  صرب,الصدقة عىل مساكني بلده فلم جيد لو نذر كام
 قالـه القـايض ,ٍنـص رصيـح بتخـصيص البلـد  ألنه لـيس فيهـا; عىل أحد القولنيالزكاة

ني البلــد? فيــه هــل يتعــ( :يف األضــاحيوقــال الــشايش , )٦( )٥()اوى ــــالفت(يف حــسني 
 .)٧( )ًوجهان بناء عىل القولني يف نقل الصدقه

فإن دفع إىل اثنني مع قدرتـه عـىل ثالـث , جيزئ أن يدفع اللحم إىل ثالثة إن قدر وأقل ما
دفع  ولو, الثلث :والثاين, سميقع عليه اال  ما:الضامن وجهان أصحهام  ويف قدر,ضمن

 ألن عـىل ?أمكـن مل ال جيـب تعمـيمهم إذا(:  ةقال ابن الرفع, )٨(تفاق باالىإىل ثالثة كف
مات واحد من الفقـراء   إن أهل السهامن يملكوهنا حتى لو: نقولةقول منع نقل الصدق

                                                 
 ).٦١٤\٣(النجم الوهاج  ) ١(
 ).٣٥٩\٣( هناية املحتاج ٤٧٧كفاية املحتاج ص) ٢٩٥\٧( املجموع ٣٤٠اإليضاح ص) ٥٤٩\٣(العزيز  ) ٢(
 ).٣٥٩\٣(, هناية املحتاج )وأقره السبكي: (, وقال٤٥٨, كفاية املحتاج ص)٢٩٦\٧(املجموع  ) ٣(
 ). ٣٥٩\٣(, هناية املحتاج ٤٨١, كفاية املحتاج ص)٢٩٥\٧(, املجموع )٥٤٩\٣(, العزيز )٣٧٣\٥(البحر  ) ٤(
, وذكـره يف )١٦٤\١(هتـذيب األسـامء واللغـات ). إهنـا مـشهورة: (ذكرها النووي من مؤلفاته وقال) الفتاوى املفيدة ) (٥(

 .٤٨٠كفاية املحتاج ص
 .ر العلامءوهو قول أكث:  وقال٤٨٠, كفاية املحتاج ص)٢٩٥\٨(املجموع  ) ٦(
 ).٤٦٣\١(حلية العلامء  ) ٧(
 ).٣٥٩\٣(هناية املحتاج . ٤٨٦, كفاية املحتاج ص)٢٩٦\٧(,املجموع )٣٧٥\٥(البحر  ) ٨(

من يرصف 
له حلم الدم 
 .. الواجب
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 :لـتق, )١()ممنـوع فوجـب أن جيـري جمـرى الزكـاة والنقل هنـا ,وله وارث رصفت إليه
 .)٢(هناك سد اخلالت  واملقصود,حرمة البلد يفرق بأن املقصود هنا وقد

 ,كـذلك  وهـو,األكـل منـه جيوز ويؤخذ من حكم املصنف بوجوب رصف حلمه أنه ال 
ٍفكل ذبح واجب ال  .)٣(األكل منه جيوز ٍ

يف  ه عـامئـًجربانا فرسق منـه مل جيز ًيا كان أوالدم الواجب يف ذمته هدذبح يف  احلرم  ولو 
رشاء اللحم والتصدق به بدل  وأ //وعليه إعادة الذبح(:  قال الرافعي,ذمته نص عليه

 قــال ,)٤() ة يكفيــه التــصدق بالقيمــ:ٍ ويف وجــه ضــعيف,وجــد  ألن الــذبح قــد;الــذبح
 ):خمتـرص احلـج( يف  قـال الـشافعي,اللحـم ذبح ومل يفرق حتـى تغـري ولو (:البندنيجي 

 ألنـه إتـالف; ومـراده بـالنص األول (:لقا, )٥() عليه قيمته (:قال يف القديمو. )أعاده(
 .)٦( )حملل

إن  ٍئـذن وحي, صورته يف اهلدي املعني حتى يفـارق املـسألة األوىلوينبغي أن تكون: قلت
تغري فهي   وإن فرط فيه حتى رسق أو,الطيب   كام رصح به القايض أبو,رسق مل يضمنه

 .)٧( وسنذكره,أكل من اللحم لو  ويكون حكمه ما, فيضمن اللحم,مسألة البندنيجي 
 : أحـدها,ثالثـة أوجـهفيـه  ? أيـضمنه,أكل من اللحم يف هذا الدم الواجب وعاد :فــرع
يـشرتي  :والثالث, املثل: والثاين,دمي نص عليه يف القديمآًأتلف حلام عىل   كام لومةالقي
اللحم الذي أتلفـه ويـشارك غـريه فيـه ويـسلم ذلـك إىل املـساكني   من اهلدي بقدرًءاجز

                                                 
 .نقل بعض العبارة٤٨٢كفاية املحتاج ص ) ١(
 ).٣٥٩\٣(, هناية املحتاج ٤٨٣كفاية املحتاج ص ) ٢(
 ). ٣٥٩\٣( هناية املحتاج ٤٧٧تاج ص,, كفاية املح٣٣٧, اإليضاح وحاشيته ص)٥٦٧\٣(األم  ) ٣(
 . ٤٧٨, كفاية املحتاج ص)٥٤٩\٣(العزيز  ) ٤(
 . ٤٧٨, كفاية املحتاج ص)٣٧٣\٥(,البحر )٥٦٦\٣(األم  ) ٥(
 . ٤٧٨كفاية املحتاج ص ) ٦(
 . كام هي عادته) السبكي(وقيل, ومل يرصح ب : ّ نقله بنصه, وصدره بقوله٤٧٨كفاية املحتاج ص ) ٧(

األكل 
من 

اللحم 
يف الدم 
الواجب

 ب//١٨٤
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 وكــالم املتــويل , وصــححه الرافعــي,)املــذهب األول( :غــريهوقــال املحــاميل , ًمــشاعا
فينبغـي , مـثيل  لكن الصحيح أنـه, مع قولنا اللحم متقومةن هذه األوجه الثالثأيقتيض 

 .)١(ٍ وكل موضع قلنا هنا يضمن فعىل هذه األوجه,أن يكون الصحيح أنه يضمنه باملثل
ٍوأفضل بقعة لذبح املعتمراملرو(: قال  ).اج منى احلو, ةُ

 ًمتمتعا كان املعتمر ولو,  واألفضل أن يكون قبل احللق,ألهنام موضع حتللهام
الـذي لـيس   وإنـام مـراد املـصنف املعتمـر, فاألفضل أن يذبح دم متتعه يوم النحـر بمنـى

 .)٢(بمتمتع
ًمن هدي مكاناا ساق حكم ما وكذا(:  قال ٍ.( 

فعـل  عـساه جيـب عليـه بـرتك واجـب أو إعذاره ملا ًاهلدي يسوقه معه املحرم تارة يقصد
ًوتــارة يكــون متمتعــا أوقارنــا فيــسوق لتمتعــه أو, حمظــور ً  القــسمني  واهلــدي يف,قرانــهل ً

 وكـذا الـدم عـىل ,ٌ واللحم يف هذين القسمني خمتص بمـساكني  احلـرم ,ٌمتعلق باإلحرام
 ويف حـق احلـاج  ,ة وأفضل بقعـة لـه يف حـق املعتمـر املـرو,من القولني السابقني األظهر

ن عـ[ فـإن كـان ,دم عليـه ًكان متمتعـا ال ًمتمتعا أو مل يكن املعتمر  هذا إذا,سبق كاممنى 
 .ومقتىض ذلك أن يكون بمنى, التمتع قدمنا أن األفضل ذبحه يوم النحر )٣(]دم

ٍتفرقتـه ببلـد بعينـه   فـإن نـذر,باإلحرامتعلق له  اهلدي الواجب الذي ال: القسم الثالث
 فحكمـه ,  وأنه يلزمه اهلدي مـن  الـنعم: باجلديد:فإن قلنا, وإن أطلق النذر, لزمه ذلك

 ,كـان قيـده بنـذره يتمـول أو  وأنـه جيزيـه مـا: بالقديم:وإن قلنا, حكم املتعلق باإلحرام
 . أنه خيتص باحلرم: واملذهب, تفرقته يف أي موضع جيزيه:فقيل

                                                 
 )٤٢١\٤(, البيان )٥٩٠\٢(ة التتم ) ١(
أ,كفايــة املحتــاج ٢٢٤, املطلــب العــايل ل٣٧٨, اإليــضاح ص)٣٧٤\٥(,البحــر )١١٤٩\٢(, احلــاوي )٥٦٥\٣(األم  ) ٢(

 .٤٧٢ص
 .  والصواب املثبت,عدم: يف األصل ) ٣(

ٍأفضل بقعة  ُ
لذبح 
 املعتمر
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 .ًيسمى هديا فال وإالاحلرم بٌخمتص  التطوع وهو :القسم الرابع
 .)١(أجزأه أنه أين ذبح من  احلرم ةألقسام األربعا واحلكم يف 

 إن جعلتـه : والقـسم الثـاين, فرع الكالم فيـه فـيام مـىض:عرفت ذلك فالقسم األول إذا 
مـىض  مـا ً وإن جعلته داخـال فـيام,قلناه يف دم التمتع  ورد عليه ما,ًداخال يف املصنف هنا

القـسم   أمـا,ًباواج ًحراما ومل يرتكا  ألن املتمتع والقارن مل يفعال;عنه// وكان اللفظ ينب
 .الثالث والرابع فهام داخالن يف كالمه هنا

 هنـا يقـع عـىل اإلبـل  وهـو,اد هـةمن هديت اهلدي) مشدد( أصله اهلدي :اهلدي :ةدـائـف
 .)٢(والغنموالبقر
 ). عىل الصحيحةووقته وقت األضحي(: قال
 فيـه :والطريـق الثـاين, )إن هـذه أصـح الطـريقني: ( قال املصنف, وقت ذبح اهلدي:أي

 وصـححه ,اختيـار البغـوي   وهـو,خيـتص بزمـان ال: والثـاين, هـذا:  أصـحهام,وجهان
 . تقدم بيان ذلك  وقد,)٣( ورد عليه املصنف, يف باب دخول مكةالرافعي

واهلـدي ة, خيتص بوقـت األضـحي اجلربانات الء واحلاصل أن دم التمتع والقران ودما 
يقتيض   ما)األم(ويف , يقتيض اختصاصه  يف القديم ماتقدم من نص الشافعي املتطوع به
 فـإن نحـره ,باختصاصه بيوم النحر وأيـام التـرشيقوجزم املاوردي , ختصاصعدم اال

أن  جيـوز املـذهب أنـه ال: (قـال املـاوردي ,  املنـذور واهلـدي,بعـده مل جيـزه قبل ذلك أو

                                                 
 ).٢٧٦\٨(, املجموع )٤٢٢\٤(البيان  ) ١(
 ).٤١٣\٢(, حياة احليوان الكربى )١٨١\٣(ت , هتذيب األسامء واللغا)ه د ى( لسان العرب مادة  ) ٢(
, ٢١٧, كنز الـراغبني ص)٦١٥\٣(,النجم الوهاج )١١٢\٨(, املجموع )٤٦٠\٢(,روضة الطالبني )٤٢٨\٣(العزيز  ) ٣(

 ).٣١٢\٢(مغني املحتاج 

معنى 
 اهلدي 

 وقت
 اهلدي
وقت 

 .ةاألضحي

 أ//١٨٥
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 : إىل أنـه)املختـرص(يف موضـع مـن   الشافعيأشار وقد: ( قال,)يف أيام النحر ينحره إال
 .)١()بعدها أجزأه قبل أيام النحر أو إن نحر

  فإن عـني يـوم النحـر,ً وعني يوماًأن يذبح هديا بمكة نذر إذا): (التتمة( وقال صاحب 
حيمـل  النـذر:  فـإن قلنـا, وإن أطلـق,مل يتعـني خرآً وإن عني يوما ,وأيام الترشيق تعينت

وإن قلنـا , فالوقت املعهود يف الرشع للذبح يوم النحر وأيام الترشيقعىل معهود الرشع 
الواجـب كـان  أخـر  إذا:( ثم قـال,)٢()ٍ فأي وقت ذبح جاز,يتقرب به ل ماقحيمل عىل أ
 ,ص بأيـام التـرشيق الـذبح خيـت:قولناعىل  وهذا: ( قال,)حلمالتطوع كان  شاة  ًقضاء أو

  .)٣()ًيكون قضاء جوزنا الذبح يف غريها فال إذا فأما
والفـرق , يكـره وال, فليقتطـع جـاز  من شـاء:فإن قال, األفضل أن يفرق بنفسه :فــرع 

فـرق صـاحب  هكـذا, ملـك الفقـراء  وهـذا,يزول امللـك ال أن بالنثر )٤(بينه وبني النثار
 . )٥(الفرق خيتص باملنذور وهذا, )التتمة(

 وجـب رصفـه عـىل مـساكني  احلـرم ,عـن الـذبحً كـان الواجـب الطعـام بـدال إذا :فــرع
 وإن ,فـإن زاد مل حيـسبه ,ٍلكل مسكني مـد يتقدر : أحدمها, ويف تقديره وجهان,كاللحم

يزيـد كـل   أن الفعـىل هـذا يـستحب, يتقدر ال: وأصحهام, ًنقص مل جيزيه حتى يتمه مدا
ألقـل مـن   مل جيـز دفعهـاةكانت األمداد ثالثـ ولو, ينقصه عن مد مسكني عن مدين وال

وإن كـان ,  فـأكثرةأن يدفعهام إىل ثالث  وجيوز, وإن كان مدين دفعهام إىل مسكيننية,ثالث
                                                 

ـــاوي )٥٦٥٦\٣(األم  ) ١( ـــاج )١١٥٠\٢(, احل ـــي املحت ـــاج )٣١٢\٢(, مغن ـــنجم الوه ـــاج)٦١٥\٣(, ال ـــة املحت  , هناي
)٣٦٠\٣.( 
 ).٤٨٢\٤(, البيان)٤٦٩\١(, حلية العلامء )٥٨٠, ٥٧٩\٢(التتمة  ) ٢(
 ).٥٩٥, ٥٩٤\٢(التتمة  ) ٣(
: ًنثرك اليشء بيدك ترمي به متفرقا, مثل نثر اجلوز واللوز والسكر وكذلك نثر احلب إذا بـذر, وهـو النثـار, يقـال: النثر ) ٤(

 ).ن ث ر(دة ما: هتذيب اللغة تاج العروس. شهدت نثار فالن
 ).٣٧٣\٥(, البحر )٥٩١\٢(التتمة  ) ٥(

األفضل أن 
يفرق 

اهلدي 

كان  إذا
 الواجب
الطعام , 

يرصف عىل 
مساكني احلرم 

. 
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ٍمدا دفعه إىل مسكني واحد ٍ أن يـصوم حيـث  كان الواجب الصوم فيجـوز إذا أما,  فأكثرً
  .)١(أقطار األرضشاء من 

  )باب الفوات واإلحصار (
وأحـرص  حـرص:  وقيـل,أحرصه املرض وحرصه العـدو:  املنع يقال: واإلحصاراحلرص
وهـو ,)٢(اللغـة  عـن أهـل)رشح املهـذب(هكذا نقلـه املـصنف يف ,  واألول أشهر,فيهام

وحيتاج إىل ذكر , املعنى يفحتادالختالف السبب مع اا // أن الفرق بني الكلمتنييقتيض
للرجـل الـذي : قال أهل اللغة يقـال( :قال األزهري, أقوال أهل اللغة ليتبني املراد منها

 : ويقـال للـذي قـد حـبس,قد أحرص وهو حمـرص:يمنعه اخلوف أو املرض من الترصف
 . )٣()قد حرص فهو حمصور

حرص; ألنـه بمنزلـة الـذي أ للذي يمنعه املرض أو اخلوف قد  (:لو قيل: )٤(اءوقال الفر
للذي حبس حرص جلاز وكالم العرب هو األول وعليـه أهـل :  ولو قيل,قد حبس جلاز

 .)٥()اللغة
 .يدل عىل ما قاله الفراء ) ١()ال حرص إال حرص العدو: ( وقول ابن عباس

                                                 
, هنايــة املحتــاج ٤٨٤و٤٧٢, كفايــة املحتــاج ص)٢٩٦\٧(, املجمــوع )٤٥٨\٢(, روضــة الطــالبني )٣١٢\٥(البحــر  ) ١(
 ). لكن صومه يف احلرم أوىل لرشف املكان وقرب الزمان: (قال يف كفاية املحتاج). ٣٥٩\٣(
 ). ٧٩\٢(, حتفة املحتاج )٦١٧\٣( الوهاج , النجم)١٧٣ \٨(املجموع  ) ٢(
 ).ح ص ر( هتذيب اللغة مادة  ) ٣(
( هو أبو زكريا حييى بن زياد الكويف اللغوي النحوي اإلمام, كان أبرع الكـوفيني, لـه مـصنفات كثـرية أشـهرها : الفراء ) ٤(

 .٣٧٩, إشارة التعيني ص)٢١\٤(إنباه الرواة . هـ٢٠٧ت) معاين القرآن 
 ).٢٦٧\١(, معاين القرآن للزجاج )١١٧\١( القران معاين ) ٥(

ــــــــف  ب//١٨٥ تعري
 .اإلحصار 
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أحـرصه املـرض : )٤(  سكيت قال ابـن الـ: ( كالمها )٣(  وابن فارس)٢( وقال اجلوهري 
ْفـإن أحـرصتمm: تعاىل اهللاقال, ٍإذا منعه من السفر أومن حاجة يريدها  ُ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ....l)قـال)٥  :

 )٦( وقال أبو عمـرو الـشيباين, ضيقوا عليه وأحاطوا بهوقد حرصه العدو وحيرصونه إذا
ــيشء وأحــرصين:  ــسني:  أي,حــرص يف ال ــارس ,)٧()حب ــن ف ــال اب اإلحــصار أن : ( وق

ٌ ونــاس يقولــون حــرصه املــرض ٍبلــوغ املناســك بمــرض أو نحــوه ينحــرص احلــاج عــن
ٍحرص فالن إذا منعـه أمـر مـن خـوف ُ أ:يقال: ()٩( وقال الزخمرشي,)٨()وأحرصه العدو

                                                                                                                                            
وسـنن البيهقـي, بـاب مـن رأى اإلحـالل باإلحـصار ) ٤٠٩\٣) (١١١٣(األم, كتاب احلج, باب اإلحـصار بـاملرض  ) ١(

وقـال ابـن كثـري يف إرشـاد ) ٢٨٨\٧(رشح الـسنة . وأشار البغوي إىل ثبوتـه) ٣٦١\٥) (١٠١٠٠(إنه ثابت : باملرض, وقال
 . رجاله ثقات): ٣٥١\١(الفقيه

إسامعيل بن محاد اجلـوهري أبـو نـرص الفـارايب, كـان مـن أعاجيـب الزمـان , ذكـاء وفطنـة وعلـام, كـان إمامـا يف اللغـة  ) ٢(
ــه كتــاب  ــؤثر الــسفر عــىل احلــرض, يطــوف اآلفــاق ل ــة الوعــاة . هـــ ٣٩٣ت) الــصحاح( و) العــروض(واألدب كــان ي بغي

)٤٤٧\١.( 
اء بن حممد بن حبيب أبو احلسن اللغوي القزويني, كـان نحويـا عـىل طريقـة الكـوفيني , وكـان أمحد بن فارس بن زكري ) ٣(

تفـسري ( , و)معجـم مقـاييس اللغـة ( ,و)فقه اللغـة( و) املجمل يف اللغة( كريام جوادا, ربام سئل فيهب ثيابه وفرش بيته, له 
 ).٣٥٢\١(بغية الوعاة . هـ ٣٩٥ت. وغريها) اهللا عليه وسلمالنبي صىل أسامء

ًيعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت كان عاملا بالنحو وعلم القران واللغة والشعر وله تصانيف كثرية يف النحو  ) ٤(
الفهرسـت . هــ٢٤٤ت) معـاين األلفـاظ(, و)البحـث(, و)املنطـق(, و)األمثال(ومعاين الشعر وتفسري دواوين العرب منها 

 ).٣٤٩\٢( الوعاة , بغية)١٦\١٢( سري أعالم النبالء ١١٤ص
 ).١٩٦(البقرة  ) ٥(

 ).ح ص ر( الصحاح, جممل اللغة مادة 
إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباين الكويف يعرف بأيب عمرو األمحر كان واسـع العلـم باللغـة والـشعر ثقـة يف احلـديث  ) ٦(

ًعمر طويال صنف كتبا منها  ً  ). ٤٤٠ ٤٣٩\١(وعاة  , بغية ال١٠٨, ١٠٧هـ الفهرست ص٢٥٦ت ) كتاب اجليم: (ّ
 ). ح ص ر( الصحاح, جممل اللغة مادة  ) ٧(
 ).١٣١\١(, إجياز البيان عن معاين القران ٣٨, تفسري املشكل من غريب القران ص)ح ص ر( جممل اللغة مادة  ) ٨(
ًة القرحيـة, متفننـا حممود بن عمر بن حممد الزخمرشي أبو القاسم جار اهللا, كان واسع العلم, كان غاية يف الـذكاء وجـود ) ٩(

ًيف كل علم, معتزليا قويا يف مذهبه, جماهرا به, جاور بمكة ولقب بجار اهللا له  ً وغريها ) الفائق يف غريب اللغة(و ) الكشاف(ً
 ). ٢٧٩\٢(هـ ٥٣٨ت
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يف  وقال ابن األثـري ,)١() ُ وحرص إذا حبسه عدو عن امليض أو سجن,ٍ أو عجزأو مرض
أحـرصه املـرض أو الـسلطان إذا منعـه : اإلحصار املنع واحلبس يقال: ()هناية الغريب (

 .)٢()ٌفهو حمرص وحرصه إذا حبسه فهو حمصور عن مقصده
ــ ــن مح ــال اجلــوهري إســامعيل ب ــارايبوق ــرص اجلــوهري الف ــو ن ــال األخفــش : (اد أب   ق

وقـال ,  )٤()ٌجعلني أحرص نفـيس: ويل ومريضقحرصت الرجل حبسته وأحرصين :)٣(
ٌالرواية عـن أهـل اللغـة ملـن منعـه خـوف أو مـرض : )٦(  قال الزجاج : ()٥(  ي الواحد

وتغلــب أحــرص : ٍيف موضــع آخــروقــال الزجــاج : (قــال) أحــرص وللمحبــوس حــرص
 .)٧() لغتانوحرص

 وإذا تأملت هذا الكالم عن أهل اللغة عرفت أن الفرق عىل املشهور عندهم راجـع إىل 
ًمعنى اللفظني وأن اإلحـصار هـو املنـع مـن املقـصود سـواء كـان املـانع مرضـا أوعـدوا ً ٌ 

ْفـإن أحـرصتمm واحلرص هو التضييق وعىل هـذا جـاء قولـه تعـاىل ُ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ....l)وذلـك يف , )٨
                                                 

 ). ٢٣٨\١(الكشاف  ) ١(
 .٢٦, التبيني واالقتصاد ص )٣٨٠\١(النهاية  ) ٢(
معـاين (, و)األوسـط يف النحـو(جاشعي, موىل جماشع, أصحاب اخلليـل, لـه كتـاب هو أبو احلسن سعيد بن مسعدة امل ) ٣(

 .١٣١, إشارة التعيني ص)٣٦\٢(إنباه الرواة . هـ٢٢٥ت. , وغريها)العروض( ,و)االشتقاق( ,و)القرآن
 ).ح ص ر( الصحاح مادة  ) ٤(
يسابوري, الشافعي, صاحب التفـسري , وإمـام االمام العالمة, أبو احلسن, عيل بن أمحد بن حممد بن عيل الواحدي, الن ) ٥(

التحبــري يف األســامء (و) أســباب النــزول(و) الــوجيز(, و)الوســيط(, و)البــسيط: (علــامء التأويــل, صــنف التفاســري الثالثــة
ــه يف لطــائف النحــو وغوامــضه, ت ) احلــسنى ــرع أهــل زمان ــبالء ٤٦٨وكــان مــن أب ــة ) ٣٣٩\١٣(هـــ ســري أعــالم الن بغي
 ). ١٤٥\٢(الوعاة

إبراهيم بن الرسي بن سهل أبوإسحاق الزجاج, كان خيـرط الزجـاج, ثـم مـال إىل النحـو, فلـزم املربد,وبـرع : الزجاج ) ٦(
 ). ٤١١\١(هـ بغية الوعاة٣١١ت . , وغريها ), االشتقاق)معاين القران: (فيه, له

 ., ومل أجد النقل الثاين)٣٦٧\١(معاين القرآن  ) ٧(
 ).١٩٦(البقرة  ) ٨(

 ).ح ص ر( مل اللغة مادة الصحاح, جم
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ومل يكونوا ضيقوا عليهم بل صدوهم عن  املسجد احلـرام مجاع عام  احلديبية العدو باإل
 .ًوقد يكون سبب اإلحصار مانعا آخر غري املرض والعدو كاخلوف والسلطان كام سبق

ْفإن أحرصتمm:  يف قوله تعاىل)١(يدةورأيت فيام حكي عن أيب عب ُ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ....l)قام : ( قال, )٢
حـصور الـذي امل و,أو مرضتم أو ذهبت نفقتكم أوفـاتكم احلـج فهـذا حمـرصبكم  بعري 

هبـذا اللفـظ عـن  )غريـب القـران ( وهكذا رأيتـه يف ,)٣( )ٍجعل يف بيت أو دار أو سجن
 :وقـال بعـضهم: ( ونقلته من خطه قال)٤(بتصنيف حممد بن محدون الصديايناألخفش 

غـري اآلدمـي فهـو ٌكل ما كان من جنس الناس فهو حمصور وما حبسه يشء من األشـياء 
 .)٥()ما أحرصك ومن حرصك:حمرص تقول

 ,واإلحــصار مــن غــريه, أن احلــرص مــن اآلدمــي:  أحــدها,وهبــذا جيتمــع ثالثــة أقــوال
 .ومعنامها سواء

 .أن احلرص واإلحصار واحد: والثاين
 أن احلرص احلبس واإلحصار املنع من املقـصود هـذا مـا أردنـاه :وهو املشهور: والثالث

ْفـإن أحـرصتمm :اللغة; ليتحقق بـه أن قولـه تعـاىل النقل عن أهل من ُ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ....l جـاء عـىل 
 .)٦(ً وإن كان واردا يف العدو//وفق املشهور

 كـام )١(املنـع عـن إمتـام أركـان احلـج أو العمـرة:  عنـد الفقهـاء فـاملراد بـهوأما اإلحـصار
أركان; ألنه لو أحرص بعد الوقوف عام سـوى الطـواف والـسعي  عن : وإنام قلنا,سنبينه

                                                 
) غريب احلديث(, و)جماز القران: (عمر بن املثنى التيمي موالهم, البرصي, النحوي اللغوي, من تصانيفه: أبو عبيدة ) ١(

 ).٢٩٤\٢(, بغية الوعاة )٤٤٥\٩(سري أعالم النبالء . هـ٢٠٨وغريها, ت 
 ).١٩٦(البقرة  ) ٢(
 ). ٦٩\١(جماز القران  ) ٣(
 .وال عىل الكتاب املذكور.  عىل ترمجته بعد البحثمل أقف ) ٤(
 ).٦١٧\٣(النجم الوهاج  ) ٥(
 .٢٦٦ ٢, بداية املحتاج ل )ح ص ر(, الصحاح مادة )٦٩\١(جماز القرآن أليب عبيدة  ) ٦(
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ُومتكن منهام مل جي وغريه; ألنـه مـتمكن مـن التحلـل بـالطواف  قاله الروياين ,زله التحللَ
 .)٢(ً وتقع حجته جمزية عن حجة اإلسالم, وفوات الرمي جيرب بالدم,واحللق
 ).من أحرص:( قال
 .)٣(بعدو:  أي

  ).حتلل (
ــا ًحاجــا كــان أو معتمــرا أوقارن ً ــه تعــاىل)٤(ً ــإن أحــرصتمm: ; لقول ْف ُ ْ ِ ْ ُ ْ ِ ــام استيــرس مــن َ ْ ف ِ َ ََ ْ َْ َ

ِاهلــدي ْ َْ....l)إن أحــرصتم فلكــم التحلــل وعلــيكم مــا استيــرس مــن اهلــدي إذا :  أي,)٥
هر يف ا اشــتَِوملــ,  )٦( وإنــام قــدرنا ذلــك; ألن نفــس اإلحــصار ال يوجــب اهلــدي,حتللــتم

  وأصـحابه صـدهمصـىل اهللا عليـه وسـلمأن النبـي , األحاديث الصحيحة املتفق عليهـا 
يف العمرة جـاز يف   وإذا جاز,)٧( فتحللوا من عمرهتمعام  احلديبية املرشكون عن  احلرم 

ٌدليـل وقـصة  احلديبيـة , )٨(مـن التحلـل يف العمـرة; ألهنـا ال تفـوتك  ومنع مالـ,احلج
 .)٩(ٌ والتحلل من احلج باإلحصار جممع عليه,عليه

                                                                                                                                            
 ).٦\٤(, فتح الباري )٧٩\٢(, حتفة املحتاج ٥٤, الكليات ص)٣٤٥\٥(البحر  ) ١(
 ).٧٩\٢(اج , حتفة املحت)٣٤٨\٥(البحر  ) ٢(
 .٨٠التنبيه ص ) ٣(
 ٢بداية املحتاج ل ) ٦١٧\٣(, النجم الوهاج )٢١٣\٨(, املنهاج رشح صحيح مسلم ٨٠, التنبيه ص)٥٣٧\٢(التتمة  ) ٤(

٢٦٦. 
 ).١٩٦(البقرة  ) ٥(
 ).٥٣٤\٢(التتمة  ) ٦(
 ).٥٧٧\٣(الفتح )١٦٤٠(البخاري كتاب احلج, باب طوف القا رن ) ٧(
 ).٥\٤(,الفتح )٦٧٦\٢(,إرشاد السالك ٥٣٨, جامع األمهات ص)٢٧٢\٢(املنتقى  ) ٨(
, املـسالك يف املناسـك )١٤١٣\٤(, هداية السالك )٢٨٥\٧(, نقل االتفاق البغوي يف رشح السنة)١٧٥\٨(املجموع  ) ٩(
 ).٦٧١\٢(, إرشاد السالك )٩٣٩\٢(

اإلحصار 
 . عدوبال
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رق بـني وال فرق يف جواز التحلل بني أن يكون املنع بسبب قطع الطريق أو غـريه وال فـ
ًأن يكون املانع كافرا أو مسلام أنـه إنـام جيـوز يف : (وعن ابن عبـاس , )١(ً سلطانا أو غريه,ً

 وملـا روي عـن ابـن عمـر,  لعموم اآلية;ومجهور العلامء عىل خالفه, )٢() إحصار الكافر
صـنعنا كـام إن صددت عـن  البيـت  :فقالأراد أن خيرج إىل احلج زمن فتنة ابن الزبري نه أ

 .)٣(صىل اهللا عليه وسلمصنعنا مع رسول اهللا 
 إن كـان ّ وإن قـل, ولو مل يتمكنوا من امليض إال ببذل مال فلهم التحلل ويكره بذل املال

 .)٤(ًالطالبون كفارا فإن كانوا مسلمني مل يكره
 فــإن كــان املــانعون مــسلمني فلهــم التحلــل وال جيــب , قتــال إىلوإن احتــاجوا يف املــيض

ًوا كفــارا فأحــد الــوجهني يلــزمهم قتــاهلم إن مل يــزد عــدد الكفــار عــىل القتــال وإن كــان
 فإن وجدوا فـال سـبيل ,رشطه وجداهنم السالح وأهبة القتال: ( وقال اإلمام ,الضعف

 ونقلـه الرافعـي ,خرون من غـريهموالصحيح الذي قاله العراقيون وآ, )٥)(إىل التحلل
َ وإن كان يف مقابلة كل مسلم أقـل مـن كـافر, ال جيب القتالأنه: عن األكثرين  لكـن ,ينٍ

ًإن كان باملسلمني قوة فاألوىل أن يقاتلوهم نرصة لإلسالم وإمتاما للنـسك وإال فـاأل ً وىل ً
 ,)٦( وعىل كل حال لو قاتلوا املسلمني أو الكفـار فلهـم لـبس الـدروع واملغـافر;التحلل

ٍر أو بردحلوعليهم الفدية كمن لبس  ٍ)٧( . 

                                                 
 ).٦١٧\٣(, النجم الوهاج )٥٣٧\٢(التتمة  ) ١(
 .لبحثمل أقف عليه بعد ا ) ٢(
 .سبق خترجيه  ) ٣(
,حتفــة املحتــاج )١٤٢٨\٣(هدايــة الــسالك ) ١٧٥\٨(املجمــوع )٤٤٥\٢(,روضــة الطــالبني )٤٢٧\٤(هنايــة املطلــب  ) ٤(
 ).٦٧٠\٢(, إرشاد السالك )٩٤٦\٢(, املسالك يف املناسك )٧٩\٢(
 ).٤٢٨\٤(هناية املطلب  ) ٥(
 ). غ ف ر(املعجم الوسيط مادة .  حتت القلنسوةزرد ينسج من الدروع عىل قدر الرأس يلبس: املغفر )٦(
 ).٩٤٥\٣(, هناية املحتاج )١٧٦ ١٧٥\٨(, املجموع )٣٨٧\٤, البيان )٥٣٥ ٥٣٤\٢(التتمة  ) ٧(
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ٍولــو أصــابوا صــيدا ملــرشك ضــمنوه بــاجلزاء دون القيمــة ٍ أو ملــسلم ضــمنوه بــاجلزاء أو ,ً
 .)١(القيمة

حاد الرعية إذا آُ لعدم وجوب القتال بأن قتال الكفار إنام جيب عىل  واستدل األصحاب
هلم ترك القتال : ()األم(يف لقتاهلم قال الشافعي َوا أو استنفر اإلمام أو الثغور الناسئدُب

 .)٢()ا بالقتالوإال يف النفري أو أن يبدؤ
ًا من اإلمام فإنه جيـب عليـه الغـزو بالنـاس بنفـسه أو  احرتاز)حاد الرعيةآعىل (:  وقولنا

 .)٣(ٌبرساياه كام هو مقرر يف كتاب السري
وحـده أو املوقـف ًوال فرق أيضا يف جواز التحلل بني أن يكـون اإلحـصار عـن  البيـت 

 .)٤( أو مجيع ذلك, أو املسعى,وحده
 ).٥(حتى يفوت احلج//عن الوقوف مل يتحللوا إذا أحرص أهل  احلرم : وقال مالك 

حمل االتفاق عىل جواز التحلل من غري تفصيل إذا منعوا من امليض دون الرجـوع :فــرع
ًومل جيدوا طريقا آخر وكان اإلحصار عاما جل  وأال حيـصل الـرضر بتوقـع ,ميع املحرمنيً

 .)٦( فهذه أربعة رشوط,انكشاف العدو
 فاألصـح ,فلو أحاط هبم العدو من مجيع اجلهات ومنعوهم امليض والرجوع:  أما األول

عي إنه ال نـص للـشاف: ( وقال املاوردي , إذ ال حيصل به أمن,ال:  والثاين,جواز التحلل
 . )٧()فيه

                                                 
 ).١١٠٢\٢(احلاوي  ) ١(
 ).١٧٧\٨(, املجموع )٤٠٤\٣(األم  ) ٢(
 ). ١٧٧\٨(املجموع  ) ٣(
 ).١٧٩\٨(وع , املجم)٤٥١\٢(, روضة الطالبني ٥٥٢اإليضاح ص ) ٤(
 ).٢٤٩\٢(, اجلامع ألحكام القرآن )٣٨٦\٣(, اإلرشاف البن املنذر ٢٧٣املوطأ ص ) ٥(
 ).٤١٨\١(الديباج  ) ٦(
 ).١٧٦\٨(, املجموع )٤٤٥\٢(, روضة الطالبني )٥٤١\٢(,التتمة )١١٠٦\٢(احلاوي  ) ٧(

 
 

 ب//١٨٦



  
٧٣٥ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 فكـام لـو مل جيـدوا , فلم يتمكنوا من سـلوكه,ًفلو وجدوا للميض طريقا آخر: وأما الثاين
 فـإن كـان مثـل طـريقهم مل يكـن هلـم التحلـل; ألهنـم قـادرون عـىل , وإن متكنـوا,طريقا

 فلهم التحلل; ألهنـم  تكفيهم لطريقهمة وإن كان أطول فإن مل يكن معهم نفق,الوصول
 سـلوك الثـاين وحمـصورون عـن األول, وإن كـان معهـم نفقـة تكفـيهم غري قادرين عىل

ٌ سواء رجـوا اإلدراك أم خـافوا الفـوات ,اآلخر مل جيز التحلل ولزمهم سلوكهلطريقهم 
ًووجـدوا طريقـا أو  مـرص أو  الشام حرصوا يف ذي احلجة وهم  بالعراق ُأم تيقنوه بأن أ

آخر; ألن علة التحلـل اإلحـصار وهـو غـري موجـود ال خـوف الفـوات فيجـب علـيهم 
 وهلـذا لـو أحـرم ,ًواألصحاب قاطبة نص عليه الشافعي ,امليض ويتحللون بعمل عمرة

 ,مل جيز التحلل بـسبب الفـواتأو  اليمن أو  مرص أو  الشام عرفة يف  العراق باحلج يوم 
 .)١( رصح به األصحاب,بل جيب امليض والتحلل بعمل عمرة

 احلــج لطــول الطريــق الثــاين أو ه ففاتــهوإذا ســلك املحــرص الطريــق األطــول كــام أمرنــا
 مل يلزمـه القـضاء يف األظهـر; ألنـه حمـرص ,خشونته أو غريمها بام حيـصل الفـوات بـسببه

 .)٢(نحوهوً كام لو سلك ابتداء ففاته بضالل الطريق ,يلزمه:  والثاين,ولعدم تقصريه
ًستوى الطريقان من كل وجه وحصل الفوات وجب القـضاء قطعـا; ألنـه فـوات  ولو ا ٍ
ً ولو مل جيد املحرص طريقا إال يف البحر فحيث قلنا جيب ركوبه يكون كقدرته عىل ,حمض

ٍطريق آمن يف الرب وإال فال ٍ)٣(. 
 فـإن وثقـوا بقـوهلم ,ناكم وخلينا لكم عـن الطريـقّ قد أم:ولو قال العدو بعد اإلحصار

 وإن خــافوا غــدرهم فلهــم , مل جيــزهلم التحلــل ملــن مل يكــن حتلــل,نــوا غــدرهموأم
 .)١(التحلل

                                                 
 ).١٧٧\٨(املجموع  ) ١(
 ). ١٧٧\٨(املجموع  ) ٢(
 ).١٧٧\٨(املجموع  ) ٣(
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ٍفلو كان اإلحصار خاصا بواحد شذ من الرفقة:  أما الثالث ً فإن مل يكن املحرم معذورا ,ً
 فإن فاته احلج يف احلبس لزمه ,ٍفيه كمن حبس يف دين يتمكن من أدائه فليس له التحلل

ً وإن كان معـذورا كمـن حبـسه سـلطان ظلـام أو ,ويتحلل بعمل عمرةأن يسري إىل  مكة  ً
 وقـال , العراقيـون قـال وبـه, جـاز لـه التحلـل عـىل املـذهب,ٍبدين ال يـتمكن مـن أدائـه

 واملـصنف هنـا حكايـة ,)املحـرر(يف  وحكاه الرافعي ,أظهرمها اجلواز:  قوالن,املراوزة
 .)٢(الوجوه

 ).تحلل الرشذمةتال :وقيل: (قالف
ٍفحيث كان انكشاف العدو مظنونا متوقعا جاز التحلل بكل حال: وأما الرابع ً  وحيـث ,ً

ة فإن كـان ًكان متيقنا بأن علم بيقني أنه ال يمكنهم املقام فإما أن يكون يف احلج أو العمر
غـري  جيـز التحلـل مـن  مل//ٍيف احلج وتيقن انكشافهم إىل مدة يمكن إدراك احلج بعـدها

 ً مل يكن التحلل ممكنا يف تلك املدة وإن كان يف العمرة وتيقن,اإلحصار
; ألنـه ال مـشقة  قاله املاوردي ,ٍانكشافهم عن زمان قريب وهو ثالثة أيام مل جيز التحلل

 وفيام عدا هـاتني احلـالتني جيـوز , وال خترج هذه املدة عن حد السفر إىل اإلقامة,يف ذلك
 .)٣(التحلل
 رصح بـه املـاوردي , إذا أحرص عن الطواف دون الوقوف وجـب عليـه الوقـوف:فــرع

 .)٥(جيب أن يبقى عىل إحرامه حتى يطوف :  وقال أبو حنيفة ,)٤(ثم له أن يتحلل
 .)٦( وال خالف فيه عىل طريقتهم,بأنه ال قضاء جزم املاوردي , وإذا حتلل

                                                                                                                                            
 ).١٧٧\٨(املجموع ) ١١٠١\٢(احلاوي ) ١( 
 ).١٨١\٨(, املجموع  )٤٤٧\٢(,روضة الطالبني ٤٨٥املحرر ص) ٥٣٧\٢(التتمة  ) ٢(
 ).١٠٨٢\٢(احلاوي  ) ٣(
 ).١٠٨٦\٢(احلاوي  ) ٤(
 ).١٠٨٦\٢(احلاوي ) ٩٥٧\٢(املسالك يف املناسك ) ١١٤\٤(املبسوط ) ٣٠٢\٢(رشح فتح القدير  ) ٥(
 ). ١٠٨٦\٢(احلاوي  ) ٦(

 أ//١٨٧

حتلــــــــــــل 
 الرشذمة

 

إذا أحرص 
عن الطواف 

دون 
  .الوقوف
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 ,ويتحلل بعمل عمـرة  مكة فيدخل:  قالوا, وإن أحرص عن الوقوف ومل يصد عن  مكة
ال; ألنـه : أصـحهام: فإن فعل ذلـك قبـل فـوات الوقـوف ففـي وجـوب القـضاء قـوالن

 وهـذا ,نعم; ألن املحرص الذي ال قضاء عليه هو املصدود عـن  البيـت :  والثاين,حمرص
 .)١( عرفة فأشبه من فاته احلجإنام صد عن

 وسـيأيت حكمـه عنـد ,والفـوات  فقد أمجع اإلحصار, وإن مل يتحلل حتى فات الوقوف
 ).وال قضاء عىل املحرص املتطوع(: قوله
 ًحيث جاز التحلل باإلحصار فال جيب يف العمرة أصال وال يف احلج قبل:فــرع

اف اإلحصار وإمتام النـسك هـذا ال ً بل جيوز أن يبقى عىل إحرامه متوقعا انكش,الفوات
ٍ وما وقع يف كالمه يف موضع آخر , وممن رصح به القايض أبو الطيب,يتخيل فيه خالف

يف احلـج يـستحب : (واألصـحاب وأما األوىل قال الـشافعي ,من لفظ الوجوب يـتأول
 فإن خيش الفوات يستحب التحلـل قبـل انكـشاف ,البقاء يف إحرامه ما مل خيش الفوات

 فـإن مل يتحلـل حتـى ,اإلحصار لئال يفوته الوقت بعده فيجب عليه القضاء ويشق عليه
 ووجـب ,انكشف العدو ثم فات احلج صار حكمه حكـم الفـوات ال حكـم اإلحـصار

 وإن فات احلج قبل انكـشاف العـدو حتلـل حتلـل املحـرص; ألنـه إذا جـاز ,ًالقضاء قطعا
ٍالتحلل من نسك تام فمن الفائت أوىل ٌ وإذا حتلل ففـي وجـوب القـضاء خـالف لـرتك ,ٍ

 ال قـضاء عليـه حتلـل وعليـه دم : فحيـث قلنـا,السبب من الفوات واإلحصار كام سيأيت
 فـإن كـان قـد زال العـذر وأمكنـه ,ا القـضاء وحيـث أوجبنـ,اإلحصار دون دم الفـوات

وصـــول الكعبـــة لزمـــه قـــصدها والتحلـــل بعمـــل عمـــرة وعليـــه دم الفـــوات دون دم 
ُ وعليه دمان دم للفوات ودم لإلحصار,ً وإن كان العدو باقيا فله التحلل,اإلحصار ٌ)٢(. 

                                                 
 ).٣٤٧\٥(البحر ) ١٠٨٧ ١٠٨٦\٢(احلاوي ) ٤٠٦\٣(األم  ) ١(
 ).١٧٧\٨(املجموع  ) ٢(

ال جيب 
التحلل 

باإلحصار 
يف العمرة 

وال يف احلج 
 . قبل الفوات
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; ألن الطواف  رصح به املحاميل , مل جيب التحلل,إذا طرأ اإلحصار بعد الوقوف:فــرع
 وإذا فاتـه الرمـي , فإذا متكن منه أتى بـه وتـم حجـه, فله أن يبقى عىل إحرامه,ال يفوت

 فـوات وقـت : إن قلنـا?واملبيت فهو فـيام يتعلـق بجربمهـا كغـري املحـرص وبـامذا يتحلـل
 لـيس : وإن قلنـا, حلـق وحتلـل التحلـل األول, احللـق نـسك: وإن قلنـا,الرميالرمي ك

 ,بنسك حصل التحلل األول بميض زمن الرمي وإن مل يبق عىل إحرامه وحتلل فله ذلك
 ونقـل اإلمـام , فإنـه مل يـأت بجميـع األركـان,جيزيه ما أتـى بـه عـن حجـة اإلسـالم وال

 لـو انكـشف اإلحـصار القـولني املـذكورين يف البنـاء عـىل حـج :ءيف جواز البناالرافعي 
ً فيحرم إحرامـا ناقـصا,اجلواز:  والقديم, املنع: اجلديد,امليت  ,)١( ويـأيت ببقيـة األعـامل,ً
حلـل خـرج عـن ً وإن كـان خترجيـا فقـد يظهـر الفـرق; ألن املت, مل يرد,ً إن كان نقالاوهذ

عنـد الكـالم يف  عـىل أن الرافعـي , وامليـت أحكـام اإلحـرام باقيـة عليـه,حكم اإلحـرام
 فإنـه اسـتدل للمنـع , عىل احلج اقتىض كالمه عدم جريان القولني يف املحرصاالستئجار
وإذا مل جيز البناء عىل (:  قال, احلرص فأراد البناء عليه ال جيوزحرص فتحلل وزالُبأنه لو أ

 يف املحـرص ني وممـن أجـرى القـول,)٢( )فعل نفسه فأوىل أال جيوز لغريه البناء عـىل فعلـه
التعليـق (إنـه قـال يف (: عنه فقـال  وزاد عىل ذلك ماحكاه ابن الصباغ,الشيخ أبو حامد 

 إذا قلنا إن األجري إذا مات بعد اإلحرام جيوز البناء عـىل فعلـه يف القـول القـديم جـاز ):
 فـإن أمكنـه أن يـستأجر مـن يكمـل مـا بقـي مـن حجـه ,لغريه أن يبني عىل عملـه هاهنـا

از البناء عىل القديم فال فرق يف ذلك بني أن يكون  فإن ثبت جو, وفيه ما قدمناه,)أجزأه
 وإن كــان هــؤالء األئمــة إنــام نقلــوه هنــا فــيام بعــد ,بعــد الوقــوف أو قبلــه كــام يف األجــري

ً بـل لـه أن ينـيشء إحرامـا جديـدا,الوقوف; ألن قبل الوقـوف ال حيتـاج إىل البنـاء  وإذا ,ً

                                                 
 ).٤٥١\٢(, روضة الطالبني )٥٣٨\٣(, العزيز )٤٣٣\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).٣٢٢\٣(العزيز  ) ٢(

ـــــرأ  إذا ط
اإلحصار 
ـــــــــــد  بع
 .الوقوف
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ال; :  أحـدمها:يف وجوب القضاء وجهني نقل اإلمام ,ن مع اإلمكانيبجوزنا البناء فلم 
 ,)١(يلزمه لتقصريه برتك البناء مـع متكنـه منـه:  والثاين, وقد حتلل,ًألن احلج كان تطوعا

 وهـو ,ٌ إشـارة إليـه)الروضـة( ويف ,)٢( )أن هذا هو املذهب(: )رشح املهذب(ووقع يف 
إنه قـد يتجـه أن : ( ثم قال اإلمام ,)٤(ُإال حكاية الوجهني) الرافعي ( وليس يف ,)٣(بعيد
والعبارة  جيـدة,وهذه العبارة: ( قلت,)٥( )ً هل جيب البناء أم ال? أخذا مما ذكرناه:يقول

ًرض التحلل قبل الوقوف ومتكن من البناء حتى فات ظـاهرة أيـضااألوىل إذا ف  أمـا إذا ,ٌ
 ).?كان التحلل بعد الوقوف فالطواف والسعي ال يفوتان فكيف يوصفان بالقضاء

نـه إذا  لو أفسد احلج ثم أحرص أو أحرص ثم أفسده فله التحلـل باإلحـصار; أل:فـــرع  
 انكـشف العـدو وأمكنـه احلـج مـن  فـإن حتلـل ثـم,جاز من الصحيح فمن الفاسد أوىل

 ًسنته لزمه بناء عىل الصحيح أن القضاء جيب عىل الفور وليس لنـا حجـة فاسـدة تقـىض
واحلـج مل يفـت   وإن زال احلـرص, وإن ضاق الوقت قـىض مـن قابـل,من سنتها إال هذه
 , وإن فات فإن كان العدو قد زال مىض يف الفائت وحتلل بعمـل عمـرة,مىض يف الفاسد

 لإلفساد والقـضاء احلجـة الفاسـدة يف سـنتها ال جيـوز إال بدنة و, للفوات"ٌ  شاة ويلزمه
 ويف ,عىل رأي من يقول إنه من قابل وال يلزمه أكثر من قضاء واحد للفـوات واإلفـساد

القضاء عىل إعادة احلجة الفاسدة يف سنتها جيوز إال عـىل رأي مـن يقـول إنـه إذا إطالقنا 
ًأفسد الصالة ثم صالها يف الوقت تكون قضاء فإنه يصح إطـالق القـضاء هنـا أيـضا يف  ً

 .)٦(سنته
                                                 

 ).٤٥١\٢(, روضة الطالبني )٤٣٣\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ().املجموع  ) ٢(
 ).٤٥١\٢( روضة الطالبني ) ٣(
 ).٥٣٨\٣(العزيز  ) ٤(
 ).٤٣٣\٤(هناية املطلب  ) ٥(
 ). ١٨٢\٨(املجموع ) ٥٤١ ٥٤٠\٢(,التتمة )٤٣٢\٤(هناية املطلب  ) ٦(

لو أفسد 
احلج ثم 
 أو أحرص

أحرص ثم 
 .أفسده
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 اإلحصارعن إذا كان,)١(هو ظاهر,وٍالقتال غريواجب عىل الصحيح أن تقدم:فــرع 
  يفوت بالتحلل بل يبقى يفٍحج تطوع أو فرض ال

 كحج اإلسالم والنذر والقضاء أما إذا كان يفوت كاحلج الذي يقام إلحياء //الذمة
 فإذا مل يقم به طائفة قبلهم يف تلك السنة ويعرض ,الكعبة فإنه فرض كفاية عىل ما سبق

روض  املنع من سائر ف عىل يقاتل)٢( )من ( ينبغي أن جيب قتاهلم عىل,الصادون لتعطيله
ً وإن كان اإلمتام واجبا , وفيام سوى ذلك جيوز اخلروج منه بعذر اإلحصار,اإلسالم

 .)٣(عند عدم العذر
 ).حتلل باملرضوال: (قال

مـن األذى فهـو كمـن ضـل عـن الطريـق ًعا; ألنه ال يتخلص بالتحلل  إذا مل يشرتطه قط
 بام يدل عـىل االحتيـاج آلثاراونيس العدد فإنه لو جاز مل نحتج إىل االشرتاط وسيأيت يف أ

ٍجيـــوز التحلـــل بـــاملرض وكـــل عـــذر  : )٦( وأبـــو ثـــور)٥( وقـــال أبـــو حنيفـــة .)٤(إليـــه
أن الرشط يفيد سقوط اهلدي :  وعن أيب حنيفة )٧(واملروي عن الصحابة خالفه.حدث

 .)٨(إذا حتلل

                                                 
 ). ١٧٦ ٧٥\٨(املجموع  ) ١(
 .ما بني القوسني إضافة ليست يف النسخة ولكن السياق يقتيض زيادهتا ) ٢(
 ).٦١٩\٣(النجم الوهاج  ) ٣(
الـنجم الوهـاج ) ١٩٥\٨(, املجمـوع )٤٥٣\١( حليـة العلـامء ٨٠, التنبيـه ص)٥٤٢\٢(, التتمة )٣٨٣\٣(اإلرشاف  ) ٤(
 .٢٦٦ ٢, بداية املحتاج ل )٦١٨\٣(
 ).٩٤٣ ٩٤٢\٢(, املسالك يف املناسك )١٠٨\٤(, املبسوط )٨٠٣\٢(, خمتلف الرواية )٣٨٣\٣(اإلرشاف  ) ٥(
 ).١٩٥\٨(, املجموع )٣٨٣\٣(اإلرشاف  ) ٦(
 .٢٦٦ ٢, بداية املحتاج ل )١١٠٥\٢(, احلاوي )٣٨٣\٣(اإلرشاف )  ٧(
 ).٨٠٣\٢(خمتلف الرواية  ) ٨(

 أ//١٨٨

يكون القتال 
ًواجبا عىل 
املحرصإذا 

إل
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وبه يرد  لو كان يعتقد جواز التحلل باملرض فاحلكم كام قلناه نص عليه الشافعي :فــرع
ولـو إن الطالق يقع يف النكاح الفاسد; إلنـه يعتقـد إباحتـه : عىل من يقول من أصحابنا

بجـواز مـن يعتقـد مـذهب أيب حنيفـة كان األمر عىل ما قال هذا القائل ألفتى الـشافعي 
 وهـو ,والقائـل بوقـوع الطـالق يف النكـاحالتحلل فنبه عـىل ذلـك القـايض أبـو الطيـب 

 .)١(وغريهالداركي 
 

 ).فإن رشطه حتلل به عىل املشهور: (قال
 دخـل: ا قالـت  عن عائـشة ومسلم ملا روى البخاري ;)٢(هو القديم وأحد قويل اجلديد

:  فقالـت, " أردت احلـج ": فقـال هلـا ) ٣(الزبري  عىل ضباعة بنت صىل اهللا عليه وسلم 
ُ اللهـم حمـيل حيـث : وقـويل, حجـي واشـرتطي": فقـال هلـا. واهللا ما أجـدين إال وجعـة 

أن ضـباعة بنـت الـزبري بـن عبـد : وحده عـن ابـن عبـاس  وروى مسلم ,)٤( "حبستني 
ين أريد احلج فام إين امرأة ثقيلة وإ:  فقالت صىل اهللا عليه وسلم أتت رسول اهللا املطلب 
 .)٥(فأدركت: الق "ُ باحلج واشرتطي أن حميل حيث حبستني ّ أهيل": قال . تأمرين 

                                                 
ًوهذا يدل من مذهب الشافعي عىل أن من اعتقد مذهبا وعمـل عليـه مل حيكـم : وفيه) ٣٥٤\٥(, البحر )٤١٣\٣(األم  ) ١(

 . بذلك ومل يصححه يف حقهًبصحة فعله عنده ألن هذا اعتقد جواز التحلل وحتلل فلم جيعله حالال 
, فـتح ٢١٣,املطلـب العـايل ل ب)٤٤٥\٢(,روضة الطـالبني )٩٥٤\٤(, البيان )٤٥٤\١(, حلية العلامء ٨٠التنبيه ص ) ٢(

 .٢٦٦ ٢, بداية املحتاج ل )٦١٨\٣(,النجم الوهاج )٩\٤(الباري 
َّضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب بن هاشم القرشية اهلاشم ) ٣( ِْ َ ُ َِّ ُ َ ْ ّية, ابنة عم النبي صىل اهللا عليه وسـلم  كانـت زوج املقـداد ِ ِ َّ

ْبن عمرو فولدت له عبد اهللا وكريمة, روى عن ضباعة ابن عباس, وجابر وأنس, وعائشة, وعروة, واألعـرج َ أسـد الغابـة . َْ
 ).٣٧٤\٢(, سري أعالم النبالء )١٧٦\٧(
, ومسلم, كتـاب احلـج, بـاب جـواز اشـرتاط املحـرم )١٣٢\٩(, الفتح )٥٠٨٩(كتاب النكاح, باب األكفاء يف الدين  ) ٤(

 ). ١٣٢\٨(التحلل باملرض ونحوه
, والرتمــذي, كتــاب احلــج, بــاب مــا جــاء يف ٢٦١,ص)١٧٧٦(الــسنن, كتــاب املناســك, بــاب االشــرتاط يف احلــج  ) ٥(

 ).حديث ابن عباس, حديث حسن صحيح: (, وقال٢٣٠ص )٩٤١(االشرتاط يف احلج 

التحلل 
 باملرض
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 ًا ورى غريهم يف املسالة آثـار,ٍوغريه هذا احلديث من طرق أخرىوروى أبو داود : الق
 .ٌ وألجل ذلك قطع مجاعة من األصحاب هبذا القول,)١(خرُأ
 
 

 وروى حــديث ضــباعة ,)٢(نــص عليــه يف كتــاب املناســك مــن اجلديــد:  والقــول الثــاين
مل أعده إىل غـريه; ألنـه ال حيـل لوثبت حديث عروة (: وقالًمرسال عن عروة ابن الزبري 

قد ثبـت هـذا : (  قال البيهقي,)٣()صىل اهللا عليه وسلم عندي خالف ما ثبت عن النبي 
قوهلــا :  وتــأول اإلمــام ,)٤()صــىل اهللا عليــه وســلم مــن أوجــه عــن رســول اهللا احلــديث 

ٌإنـه خمـصوص بـضباعة : (عـن بعـضهم  وقال الرويـاين,)٥( عىل املوت)حيث حبستني(
 وعـىل القـولني ال ,)٧(ٌ وكال القولني فاسد خمالف; ملا حكينـاه مـن كـالم الـشافعي ,)٦()

 فلو تقدم أو تـأخر عـن اإلحـرام ,ًأن يكون الرشط مقارنا والبد ,خالف يف صحة احلج
 .)٨(مل ينعقد الرشط بال خالف

                                                 
) ١٠١١٨(امــ عنــد البيهقــي, كتــاب احلــج, بــاب االســتثناء يف احلــج , عــن عمــر وابــن مــسعود وعائــشة هــذه اآلثــار ) ١(
)٣٦٥, ٣٦٤\٥). (١٠١٢١) (١٠١٢٠) (١٠١١٩.( 
, )٩٥٤\٤(, البيـان )٤٥٤\١(, حلية العلامء )٣٥٤\٥(, البحر )٥٤٢\٢(,التتمة )١١٠٨\٢(,احلاوي )٣٩٧\٣(األم  ) ٢(

 .٢١٣املطلب العايل ل ب
 .ال يتحلل: أي  ) ٣(
أسانيدها كلهـا : (وقال) ٩\٤(, فتح الباري )٣٦٢ \٥) (١٠١٠٢( سنن البيهقي, كتاب احلج, باب االستثناء يف احلج  ) ٤(

 ). ١٨٤\٨(, واملجموع )قوية
 ).٦١٩\٣(, النجم الوهاج )١٨٦\٨(,املجموع )٤٢٩\٤(هناية املطلب  ) ٥(
 .٢١٣, املطلب العايل ل ب)١٣٢\٨(رشح صحيح مسلم , املنهاج )١٨٦\٨(, املجموع )٣٥٥\٥(البحر  ) ٦(
 ).١٨٦\٨(املجموع  ) ٧(
 ).١٨٧\٧(, املجموع )١١٠٩\٢(احلاوي  ) ٨(
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نذر صوم أنه لو : ومما استدل به أصحابنا جلواز اشرتاط التحلل باملرض وصحة الرشط
ٍيوم أو أيام يشرتط أن خيرج منه بعذر صح الرشط  وجاز اخلروج منـه بـذلك العـذر //ٍ

 وقـدمنا هـذه املـسألة يف ,)١() جيـوز اخلـروج منـه باإلمجـاع: ( قـال الرويـاين ,بال خالف
 وعـىل ,فساد النـذر:  والثاين,ٍأخوات هلا يف االعتكاف وأحد القولني فيها صحة الرشط

أنـه نقـل باإلمجـاع عـىل جـواز :  لكن مدركه عىل القول الثاين,كال القولني اخلروج جائز
 .)٣(ٌفال حيسن التمسك به يف احلج ويف احلديث غنية عن غريه )٢(] ركبب [اخلروج

 وحكــى القــايض , وال فــرق يف جريــان القــولني بــني فــرض اإلســالم والنــذر والتطــوع
 أمـا مـن ,خـص اجلـواز بـاحلج املنـذور والتطـوعيف باب االعتكاف أن الداركي حسني 

أحرم بحجة اإلسالم ورشط هذا عند اإلحرام فال يكـون لـه اخلـروج; ألن احلـج لزمـه 
 .)٤(ٍمن غري رشط وليس له إسقاطه

ٍ ولو رشط التحلل لغرض آخر كضالل الطريق وفـراغ النفقـة واخلطـأ يف العـدد ونحـو 
:  وقال الشيخ أبـو حممـد , فيصح عىل املذهب, اشرتاط التحلل باملرض حكم فله,لكذ
 فـإن كـان رشط , وحيث صححنا الـرشط فتحلـل,)٥()  للحديث,ال جيوز إال باملرض(

 وإن أطلـق , يلزمـه اهلـديٍ وإن رشط التحلـل بـال هـدي مل,التحلل باهلدي لزمه اهلـدي
نصوص; ألن الرشط  وهذا هو امل,ال يلزمه; لظاهر حديث ضباعة :أصحهام : فوجهان

 .)٦(هناء اإلحرام بوجود الرشط بخالف املحرص فإنه ترك ما اقتضاه إحرامهإيقتيض 
                                                 

 .٢١٤, املطلب العايل ل أ)١٨٦\٨(املجموع ) ٣٥٥\٥(البحر  ) ١(
 هاعن اكلمة غامضة مل يتضح م ) ٢(
  ٨٨اإلبتهاج ل  ) ٣(
 .٢١٣املطلب العايل ل ب ) ٤(
 ).٤٢٩\٤(طلب هناية امل ) ٥(
ــة  ) ٦( ــان ) ٥٤٤ ٥٤٣\٢(التتم ــز )٤٠٧\٤(البي ــالبني )٥٢٧\٣(العزي ــديباج ) ٤٤٦ ٤٤٥\٢(, روضــة الط , )٤١٨\١(ال

 ).٦١٩\٣(النجم الوهاج 

١٨٨//



  
٧٤٤ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

عىل صحته وقطع بـه مجاعـة  نص الشافعي :املرض عمرة عند هولو رشط أن يقلب حج
  قال,)١(عن األصحاب أنه أوىل بالصحة من رشط املرضونقل الرافعي 

  
 .)٢() ًإن مرضت وفاتني احلج كان عمرة كان عىل ما رشط: لولو قا: (الروياين 

إذا   مرضت حتللت فال خيرج مـن اإلحـرامولو قال إن: (وآخرونقال الشيخ أبو حامد 
 ,جبناهبح إن أو ويذ,ً وهو أن ينوي اخلروج وحيلق إن جعلناه نسكا,مرض إال بالتحلل

 .)٣(قاله الروياين ) يل من األرض حيث حبستنيِحم: (وكذا لو قال
 فيـه ?,البد مـن التحـل ً فيصري حالال بنفس املرض أو,إذا مرضت فأنا حالل: ولو قال
و  من كـرس أ" صىل اهللا عليه وسلم ; لقوله )٤( وهو األصح, املنصوص األول:وجهان

 واملـشهور يف ,)٥( رواه األربعـة بأسـانيد صـحيحة" عرج فقد حل وعليه احلج من قابل
أنه حيل بعد فواته بام حيل به من يفوته احلج بغـري   معناه: وقيل,تأويله أنه إذا رشط ذلك

 .)٦(مرض
 بالثـاين : وإن قلنـا, باألصح مل يلزمه الدم: فإن قلنا;أنه البد من التحلل: ين والوجه الثا

وكـذا : ( قال البغوي , بل يلزمه النية فقط, ال يلزمه: أصحهام وهو املنصوص,فوجهان

                                                 
 ).١٨٥\٨(املجموع ) ٤٤٦\٢(,روضة الطالبني )٥٧\٣(العزيز  ) ١(
 ).١٨٥\٨(املجموع ) ٣٥٥\٥(البحر  ) ٢(
 ).٦١٩\٣(, النجم الوهاج ٢٦٧ ٢بداية املحتاج ل ) ١٨٥\٨(املجموع ) ٤٤٦\٢(بني روضة الطال) ٣٥٥\٥(البحر  ) ٣(
, الـــنجم الوهـــاج )١٨٥\٨(, املجمـــوع )٤٤٦\٢(, روضـــة الطـــالبني )٥٢٧\٣(, العزيـــز )٤٢٩\٤(هنايـــة املطلـــب  ) ٤(
)٦١٩\٣.( 
ج, باب ما جاء يف الذي , والرتمذي, كتاب احل٢٧٢ص) ١٨٦٢(أبو داود, كتاب احلج, باب اإلحصار, وسكت عنه  ) ٥(

 , ٤٤٨ص) ٣٠٧٧(, وابـن ماجـة, كتـاب احلـج, بـاب املحـرص٢٣٠ص)٢٣٠(حـسن : هيل باحلج يكرس أو يعـرج, وقـال
 .رجاله ثقات) ٤٧٠\١(,ويف كفاية املقنع٣٩٤ص)٢٨٦٣(والنسائي كتاب احلج, باب فيمن أحرص بعدو 

 .٢٢٠تأويل خمتلف احلديث ص ) ٦(

من حتلل 
باإلحصار 
ما ذا جيب 

 .عليه?
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ٌ سـواء , اخلالف يف وجوب الـدم)التجريد (يف  وذكر املحاميل ,)ًاحللق إذا جعلناه نسكا
 .)١( حيتاج إىل التحلل أم ال :قلنا

لـه التحلـل   مل جيز,ولو رشط التحلل بال عذر متى شاء أو متى ندم أو كسل ونحو ذلك
 .)٢(بال خالف

 يتعلــق بالقــضاء حكــم التحلــل وحكــم التحلــل بــاملرض ونحــوه إن جوزنــاه فــيام
 . واهللا أعلم,)٣(باإلحصار

 ).ومن حتلل: (قال
ــل,باإلحــصار:  أي ــى حتل ــام :  ومعن ــل ك ــل التحل ــون قب ــذبح يك ــل; ألن ال أراد التحل

ْوال حتلقوا رءوسكمm:  قال تعاىل,)٤(سيأيت َ ُُ ُ ُ ِ ْ َ َّحتى َ ُيبلغ اهلدي حمله َ ُ َّْ ُِ َ ْ ََْ َ....l)٥(.  
 ).ذبح شاة: (وقوله
 ; ألهنـا أقـل شاة //:إنام قال و, بع  بقرةُ وإما س سبع  بدنة وأما  ً إما  شاة,ًهديا:  أي

ق عىل وجـوب الـدم هـو إذا  وحمل االتفا)٦(اهلدي واملعترب فيها ما يعترب يف األضحية
ٍة رشط وإن رشط أنه يتحلل إذا أحرص فاألصح القطع بأن هـذا الـرشط الغ منمل يسبق 

ٌحــصار جــائز بــال رشط وقيــل يف ســقوطه هبــذا الــرشط ٌوالــدم الزم; ألن التحلــل باإل
 .)٨(ال دم عىل املحرص وال حجة عليه: قال مالك و) ٧(وجهان كرشط التحلل باملرض

                                                 
 ).٦١٩\٣(, النجم الوهاج )٤٤٦\٢(, روضة الطالبني )٥٢٧\٣(, العزيز )٤٠٧\٤( البيان ,)٤٥٤\١(حلية العلامء  ) ١(
 ).١٨٦\٨(املجموع  ) ٢(
 ).٦١٩\٣(, النجم الوهاج )١٨٦\٨(املجموع  ) ٣(
 ).٦١٩\٣(النجم الوهاج  ) ٤(
 ).١٩٦(البقرة  ) ٥(
 .٢١٧, كنز الراغبني ص)٦١٩\٣(النجم الوهاج  ) ٦(
 .٢٦٧ ١ , بداية املحتاج ل ٢١٧, كنز الراغبني ص)٤٤٦\٢(روضة الطالبني  ) ٧(
 ).٢٤٤\١(, اإلرشاف)٣٥١\١(, التفريع)٤٢٦\١(املدونة ) ٨(

 أ//١٨٩
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 ).حيث أحرص: (قال
ــي صــىل اهللا عل; )١(يف احلــل أو  احلــرم  ــو وأصــحابه  ألن النب ــه ه ــح هدي ــلم  ذب ــه وس ي

 ال جيوز :  وقد تقدم بيان ذلك يف املواقيت وقال أبو حنيفة ,)٢(يف احللباحلديبية 
ٌ واحلـديث حجـة ,)٤(ال جيوز قبل يوم النحـر: وحممديوسف   وقال أبو,)٣(إال يف  احلرم 

 وكذا يذبح ما لزمه من دماء املحظورات قبـل ,عليهم; ألنه ذبح يف احلل قبل يوم النحر
ن صـد عـن   هـذا إ, ويفرق حلومها عىل مـساكني ذلـك املوضـع,حرصُاإلحصار حيث أ

 , فهل لـه الـذبح يف احلل?فيـه وجهـان,دون أطراف  احلرم  فإن صد عن  البيت ,احلرم 
 )املهـذب ( والـذي قالـه صـاحب ,هـذه العبـارة هكذا أطلق الرافعي , اجلواز:أصحهام
ذبـح اهلـدي فيـه وإن كـان يف غـريه ومل يقـدر عـىل نه إن كان املحرص يف  احلرم أ(: وغريه

 .)٥()الوصول إليه ذبح حيث أحرص
جيـوز أن يـذبح موضـعه; ألنـه : أحـدمها,ففيه وجهـان إىل  احلرم  ولو قدر عىل الوصول

 وهـذه العبـارة أبـني مـن عبـارة ,ال جيـوز أن يـذبح إال يف  احلـرم :  والثاين,موضع حتلله

                                                 
ــان  ) ١( ــالبني )٢٨٦\٤(البي ــاج )٤٤٦\٢(, روضــة الط ــنجم الوه ــاري )٦٢٠\٣(, ال ــتح الب ــاج )١١\٤(, ف ــة املحت , كفاي

 .٢٦٧ ١, بداية املحتاج ل ٢١٧, كنز الراغبني ص٤٦٨ص
 ). ٤\٤(الفتح . لبخاري, كتاب احلج, باب إذا أحرص املعتمرا) ٢(
 ).١١ \٤( , فتح الباري )٩٤٧\٢(, املسالك يف املناسك )٤١٨\٢(, حتفة الفقهاء )٨٠٥\٢(خمتلف الرواية ) ٣(
 ).٢٩٩\٢(, فتح القدير )٤١٨\٢(حتفة الفقهاء ) ٤(
, موهبة ذي الفـضل )٦٢٠\٣(, النجم الوهاج )٤٤٧\٢(, روضة الطالبني )٥٢٩ ٥٢٨\٣(,العزيز )٣١٢\١(املهذب ) ٥(
)٦٧٠\٤.( 
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 أنـه ال جيـوز أن ينحـره يف احلـل إذا قـدر عـىل :إن املـذهب: ( وقـال املـاوردي ,الرافعي 
 .)١()ًنصا عن الشافعي )جامعه (حكاه يف ن أبا حامد أ و,إيصاله إىل  احلرم 

مل جيزيـه; ألن ٍفذبح اهلدي يف موضع ِ آخـر غـري  احلـرم ٍولو أحرص يف موضع غري  احلرم 
وغــريه عــىل ماحكــاه   قالــه الــدارمي,حــصار صــار يف حقــه كــنفس  احلــرم موضــع اإل

: جـاز قـال املحـاميل املصنف واتفق األصحاب عىل أنـه متـى أمكـن إرسـاله إىل  احلـرم 
 .)٢() لكنه ال حيل إال بعد أن يعلم بنحره(

 وقـد يكـون ,واعلم أن املحرص قد يكون معه هدي تطوع فله أن يذبحه عن إحصاره  
نـواع  واأل, ففـي احلـالتني يـشرتي لإلحـصار, أوال يكـون معـه يشء,الذي معه واجـب

 .)٣(الثالثة كلها تذبح حيث أحرص
 ).إنام حيصل التحلل بالذبح ونية التحلل : قلت: (قال

 ) ًوكذا احللق إن جعلناه نسكا(
 فينوي التحلل , مل حيل,وحلقٍ فاتفقوا عىل اعتبارها حتى لو ذبح بغري نية ;أما النية

:  أحدها, وإنام وجبت هنا ومل جتب يف غري املحرص لثالثة أوجه,واخلروج عن اإلحرام
أن غري املحرص أتى بأفعال العبادة فتحلل بكامهلا واملحرص يريد اخلروج منها قبل كامهلا 

 صومه بال نية وإذا مرض واحتاج ٍفافتقر إىل قصد كالصائم إذا أكمل النهار خيرج من
 )البيان( هكذا قاله صاحب ,إىل اإلفطار يف أثناء النهار فإنه ينوي اخلروج من الصوم

 .)٤(وغريه

                                                 
 ).٢٦٨\٤(, البيان ) ٧٠٧\٢(, الوسيط  ) ٣١٢ \١(, املهذب ) ١٠٨٩\٢(احلاوي ) ١(
 ).١٨٠\٨(املجموع ) ٢(
 ).١٨٠\٨(, املجموع ) ٤٠٣\٣(األم ) ٣(
 ).٣٩٥\٤(البيان  ) ٤(
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 وذبـح اهلـدي أقـيم مقـام مـا عجـز ,ًألن أفعال احلج وقعت منوية بالنية األوىل:  والثاين
 .عنه منها ومل تشمله النية فافتقر إليها

 قد يكون لغري التحلل فال خيتص به بخالف الرمي فإنه ال يراد إال أن الذبح : والثالث
 واملـذهب أنـه , وأما الذبح فقد سـبق وجوبـه, الكالم يف وقت النية// وسيأيت,للنسك

ْوال حتلقوا رءوسـكمm: لقوله تعاىل, )١(ال حيصل التحلل قبله للقادر عليه َ ُُ ُ ُ ِ ْ َ َّحتـى َ َيبلـغ  َ ُ ْ َ
َّاهلدي حمل ِ َ ُ ْ  يف هـذا املوضـع السنة تدل عـىل أن حملـه: ()األم( يف  قال الشافعي )٢(l....ُهَْ

 يف صـىل اهللا عليـه وسـلم  ; ألن النبـي)٣( والنحر,) يف غري اإلحصار احلرمنحره , وحمله
 .)٤(" قوموا فانحروا ثم احلقوا ": قالقصة  احلديبية 

 إنـه نـسك اعتـربكام ذكـره :وأما احللق فبناه األصحاب عىل أنه نسك أو استباحة إن قلنا
 )٥(مل حيلق حتـى زال العـدو لو ذبح ومل(:  فإنه قالٍضيه بزيادةت ما يق)األم( املصنف ويف 

يكن له احلالق وكان عليه اإلمتام; ألنـه مل حيـل حتـى صـار غـري حمـرص وهـو مـأجور يف 
ال يكمل إحـالل املحـرم إال بحـالق ومـن : الذبح إن شاء اهللا تعاىل وهذا قول من يقول

وهـذا  انتهـى كـالم الـشافعي )٦()إذا ذبح فقد حل: يكمل إحالله قبل احلالق قال: قال
 . وغريهمنيهو املوجود يف مشهور كتب العراقي

 . أن التحلل بالذبح مع النية واحللق: أصحهام, واحلاصل فيه قوالن
                                                 

, إخــالص النــاوي ) ٦٢٠\٣(, الــنجم الوهــاج ) ١٨١\٨ (, املجمــوع) ٤٤٦\٢(, روضــة الطــالبني ) ٣٩٥\٤(البيــان  ) ١(
)٣٥٧\١.( 
 ).١٩٦(البقرة  ) ٢(
 ).٤٠٠\٣(األم  ) ٣(
, ) ٢٧٣٢ ٢٧٣١(البخاري, كتاب الرشوط, بـاب الـرشوط يف اجلهـاد واملـصاحلة مـع أهـل احلـرب وكتابـة الـرشوط  ) ٤(

 ).٣٨٨\٥(الفتح 
 . يف األصل زيادة واو والصواب املثبت ) ٥(
 .سقطت من الناسخ ووجدهتا يف األم) حل(, وكلمة )٤٠٣\٣(م األ ) ٦(
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يقتـيض  ة وكـالم ابـن الرفعـ,بالذبح مع النيـة فقـط وجيـب مقارنـة النيـة للـذبح: والثاين
إذا : ( فإنه قال يف العبد, ما يوافقه)الروضة( ويف ,ًاعتبارها مع الذبح واحللق بعده مجيعا

ًكــه هــديا وقلنــا يملــك أنــه يــذبح وينــوي التحلــل وحيلــق وينــوي ّأراد الــسيد حتليلــه مل
 أول احلـج ولكـن أكثـر ً أيـضا وقد حكيت أنا ذلك,)١(وهو من كالم الرافعي ) التحلل

: األصحاب هنا ساكتون عن ذلك مع ترصحيهم باشرتاطها يف الذبح فيحتمـل أن يقـال
ال حاجة إليها عند احللق فإن الذبح مع النية إذا أقيم مقام ما صد عنه من األركان صار 

ٍ حيتاج احللق إىل نية ويصري احللق حينئذ كـاحللق يف احلـج ٍكام لو كمل النسك وحينئذ ال
الكامل يف وقتـه وحيتمـل أن يقـال البـد منهـا; ألنـه لـو أراد بعـد الـذبح أن يـستمر عـىل 

 فيحتـاج ,ٍإحرامه ويكمل حجه جاز فاحللق حينئذ يرتدد بني أن يكون للتحلل أو لغـريه
 .ٍإىل نية متيزه وهذا االحتامل أقوى

 إنـه جيـوز :ال بد من الذبح واحللق فيجب تقديم الذبح عىل احللـق وال يقـال : وإذا قلنا
 كام جيـوز تقديمـه عـىل الرمـي يف احلـج , ويتوقف التحلل عىل الذبح,تقديم احللق عليه

 ودليله اآلية واخلرب والقـوالن ,)٢(الكامل عىل قول النسك وممن رصح بذلك املاوردي 
ًمع ذلـك قـوال املتقدمان متفقان عىل أن التحلل ال حيصل قبل إراقة الدم وحكى اإلمام 

آخر أنه يتحلل قبل اإلراقة إن أراد وحكاية هذا القول عند القـدرة عـىل اهلـدي يف غايـة 
يف طريقـة العـراقيني وغـريهم عنـد العجـز عنـه وأطـال اإلمـام ٌالغرابة وإنام هو مـشهور 

ًالكالم يف ذلك بام يتضمن أن التحلل عىل هذا القول بالنيـة وحـدها ولنـذكر قطعـة مـن 
 يقع عىل القول بتقديم التحلل ال : (كالمه فإن فيه فوائد قال

                                                 
 ).٦٢١\٣(, النجم الوهاج ) ٥٣١\٣(العزيز  ) ١(
 ).٧٢٤\٢(احلاوي  ) ٢(
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وقـد يبتـدر فهـم بعـض النـاس إىل أن التحلـل يقـع : (قـال) ٍالتحلل بفعـل مـن األفعـال
ــاحللق ــسك يف أوان ,ب ــق هــل هــو الن ــول وإن اختلــف يف احلل ــإن الق ــيس كــذلك ف  ول

 فـال حيـل إال , وإذا كـان كـذلك//ًالتحلل? مل خيتلف يف أنه ليس نسكا يف حق املحـرص
 فـإذا حتلـل بالنيـة ;رنـاه عـن أئمتنـا ورصح بـه العراقيـون ما ذك)١(بالقصد اجلازم بسبب

أراق الــدم ولكــن مــع هــذا مل خيتلفــوا يف أن تقــديم اإلراقــة جــائز وخــالفوا قيــاس دمــاء 
 خيتلـف يف أن احللـق لـيس وفيام ادعـاه مـن أن القـول مل هذا كالم اإلمام )٢() اجلربانات

ــسكا يف حــق املحــرص نظــر ــسكا يف احلــج ,ًن ــان ن ــه إذا ك ــه وألن ــاء األصــحاب علي ً لبن
: ٍواإلحصار غري مانع منه بل مما سواه من األركان فليبق عىل حاله وأما قولـه بعـد ذلـك

ٍنئـذ إن أراد تقديمها عىل النية فـإن الـذبح حي) إهنم مل خيتلفوا يف أن تقديم اإلراقة جائز(
ُال يكون له أثر لعدم النية فال معنـى لوصـفه بـاجلواز وإن أراد بعـد النيـة فالنيـة موجبـة ٌ  ٌ

قبـل للتحلل الواجب له فلم خيالفوا قياس دماء اجلربانات كام ادعاه وممن ذكـره اإلمـام 
 عـىل قيـاس الـدماء فهـو دم هب التنبيـه لـه أن دم اإلحـصار إذا أجرينـاذلك أن الذي جيـ

 وسببه التحلل عن اإلحرام قبل أوانه وإذا كان كذلك بعد ربـط التحلـل بإراقـة ,جربان
ٌ موجب هلا ثم لو وفينا هذا األصل حقه جلعلنـا تقـديم ٌالدم وأهنا موجبة فليتصور حتلل

عىل احللق ويف جـوازه وجهـان ولكـن التحلـل اإلراقة عىل التحلل كتقديم فدية األذى 
عن اإلحرام بغري سبب من كل أسباب التحلل كلها ممتنعة فأثبت الدم; إلفـادة التحلـل 

وال : (ًحاال حمل أسباب التحلـل يف حـق املـستمر عـىل نظـم النـسك مـن غـري صـد قـال

                                                 
هـذا اللفـظ . نوهـوا بـه, وبحـسنه, وجودتـه: أي: قـال املحـيش) شبب بام ذكرناه وأئمتنا): ( ٤٣٧\٤(يف هناية املطلب  ) ١(

 .لعل ما ذكرته أنسب يف السياق وهو كام يف النسخة: قلت . معهود يف لغة إمام احلرمني 
 ).٤٣٦\٤(هناية املطلب  ) ٢(
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كـان ٌ عنـه فإنـه مـصدود عـن األر املحـرصينبغي أن يعتقد أن دم اإلحصار بدل عام صـد
 .)١() ًوال بدل هلا ولو كان بدال لسقط الفرض به وليس األمر كذلك

ويف كالم العراقيني ترصيح بأن دم اإلحصار بدل عام صـد عنـه كـام أرشنـا إليـه : ( قلت
 ).عند الكالم يف النية

ًإنه ال يلزم أن جيزئ عن حجة اإلسالم; ألن اليشء قد يكون بـدال يف حكـم دون : قالوا
 .م التي تظهر البدلية فيها إفادة التحللحكم من األحكا

 سـقوط القـضاء إذا مل يكـن : ومنها عىل مـا زعمـوا,)٢(أنه ال جيوز التحلل نحره:  ومنها
ً وإنام وجب القضاء يف الفوات; ألن الدم الواجب بـه للتـأخري ولـيس بـدال عـن ,ًواجبا

أن القـولني يف التحلـل قبـل اإلراقـة راجعـان إىل األفعال كدم اإلحصار ثم أشار اإلمام 
ــدم اجلــربان قــال بتقــديم التحلــل  ــدم اجلــربان وأن مــن أحلقــه ب ــدم ب ــشبيه هــذا ال إىل ت

ًإن أراد باإلحلاق يف أن له بـدال فالبنـاء متخيـل; ألن األصـح أن لـه بـدال : قلت.)٣(عليه ًٌ
 .ٍ عليه وإن أراد من وجه آخر فيصحنه ال يقوم التحللواألصح أ

يف تقديم التحلل عىل اإلراقـة وحكـى الـرتدد القول الذي حكاه اإلمام  وحكى الغزايل 
 .)٤( بالنية وحدها عليه أن التحلل باحللق أو

النيــة والــذبح : أن املعتــرب النيــة ال غــري والثــاين:  أحــدها, وبــذلك حيــصل أربعــة أقــوال
النيـة واحللـق ال غـري ورصح بـه : وهو األصح النية والـذبح واحللـق والرابـع: والثالث
حللق غري جائز وأنه متى حلق قبـل فإن قلنا باألول أو بالثاين فالشك أن تقديم االغزايل 

ذلك وجبت عليه فدية احللق وإن قلنا بالثالث وهـو األصـح فقـد تقـدم التـرصيح عـن 
                                                 

 ).٤٣٦\٤(هناية املطلب  ) ١(
 .  العبارة غري واضحة ) ٢(
 ).٧٠٧\٢(,الوسيط )٤٣٦\٤(هناية املطلب  ) ٣(
 ).٧٠٧\٢(الوسيط  ) ٤(
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ليـه الفديـة بأنه جيب تقديم الذبح فمتى قدم احللـق فمقتـىض ذلـك أن جيـب عاملاوردي 
 ذلـك يف وقتـه ووقتـه بعـد اهلـدي فقبلـه نه نسك أم استباحة; ألنه إنام يكـونإٌسواء قلنا 

ًليس نسكا وال مباحا كام لو حلق غري املحرص قبل نـصف ليلـة النحـر وإن قلنـا بـالرابع  ً
 وإن حلق بغري نية مل حيصل ووجبـت الفديـة عـىل قيـاس مـا ,فحلق بنية حصل التحلل 

 .)١(قلناه
 ).ًفإن فقد الدم فاألظهر أن له بدال: (قال

كر غـريه واملـراد بفقـده أال جيـده أو ُال; لعدم ذكره يف القران وقد ذ:اين والث. كدم التمتع
 أو بثمن مثلـه ,جيده مع من ال يبيعه أو يبيعه بأ كثر من ثمن مثله يف ذلك املوضع واحلال

 ونـص يف )األوسـط( نص عليـه يف ;ً أو حمتاج إليه ملؤنة ال طعاما,وهو غري واجد للثمن
 .)٢() سفرهأنه صيام إىل( ):خمترص احلج(

 ).ً فإن عجز صام عن كل مد يوما; وأنه طعام بقيمة  الشاة: (قال
ٌج قول ّ أنه صيام وخر)خمترص احلج( ونص يف )األوسط( نص عليه يف :ًأما كونه طعاما

  .ٌثالث من فدية األذى أنه خمري بينهام
 دراهم وخيرج بقيمتهـا  فهو أصح الوجهني فيقوم  الشاة  الشاة وأما كون الطعام بقيمة 

ًطعاما فإن مل جيد صام عن كل مد يوما  ,أنـه ثالثـة آصـع لـستة مـساكني:  والوجه الثاين.ًٍ
جيـوز املفاضـلة وإذا :  عـىل األصـح وقيـلٍ نصف صـاعٍل مسكني لك,كام يف فدية األذى

عــرشة أيــام :  أحــدها,ٍ ففيــه ثالثــة أقــوال)املختــرص( كــام نــص عليــه يف ,قلنــا بالــصيام
بالتعـديل :  والثالـث.ثالثـة:  والثـاين.ٍ وسبعة إذا رجع إىل أهله,ٍ ثالثة يف احلج:كاملتمتع

 لكن يعتـرب بـه قـدر الـصيام وحيـث ;ٍعن كل مد يوم وال مدخل للطعام عىل هذا القول
                                                 

 ).٧٠٧\٢(الوسيط  ) ١(
 اإلقنـاع يف ٢١٨, كنز الـراغبني ص) ٦٢١\٣(, النجم الوهاج ) ٤٤٦\٢ (,روضة الطالبني)٥٦١\٣(,)٢٩٨\٣(األم  ) ٢(

 ).٣٥٩\٥(, حوايش الرشواين ) ٣٨٦\١(حل ألفاظ أيب شجاع 

ـــــــدم إذا  ال
ـــــه  ـــــد ل فق

 . بدل
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 ختـري بـني صـوم فديـة :ٍم يوم كامل وإن قلنا بـالتخيريوٍانكرس بعض مد وجب بسببه ص
 .)١( وبني إطعامها,صوم ثالثة أيامو ,األذى
ًفإن عجز صام عن كل مد يوما: (قال ٍ.( 

 .)٢(هذا من تتمتة القول بأنه طعام وقد تقدم بيانه
 ). واهللا أعلم. يف األظهروله التحلل يف احلال: (قال

ال حتـى جيـده :  والثـاين. حتلـل يف احلـال يف األظهـر, ال بدل للهدي:فاقد اهلدي إن قلنا
فـإن : ( قـال)األم(  نص عليه يف )٣(فعىل األظهر حيل وعليه أن يأيت باهلدي إذا قدر عليه

هكـذا ) ٤()ذبح بغريها وإن مل يقدر ذبح حيث يقدر مل جيز أن يقدر أن يكون الذبح بمكة
هنا فيحتمل أن تكون مسألة مستقلة يف املحرص ويكون هو الـنص الـذي قول الشافعي 

أنـه ال جيـوز ذبـح دم اإلحـصار إذا قـدر (: نقله عن الـشافعي سبق أن القايض أبا حامد 
ً وحيتمل وهـو األقـرب أن يكـون هـذا خاصـا بمـن حتلـل )إال فيهعىل إيصاله إىل  احلرم 

  .لفقد اهلدي ثم قدر عليه بعد ذلك وقدر عىل اتصاله  باحلرم
ويفرق بني احلالتني بأن حالة وجـود اهلـدي حتتـاج إىل ذبحـه ألجـل التحلـل وهاهنـا ال 

ً له بدل فحيث أوجبنا اإلطعام وكـان واجـدا لـه :وإن قلناحاجة إليه ويرسله إىل  احلرم 
 وإن عـدم //ً عىل ما سبق فـيام إذا كـان واجـدا للهـدي,لقمل يتحلل إال به مع النية واحل
 . فيتحلل يف احلال يف األظهر,اإلطعام فكام لو عدم اهلدي

                                                 
, اإلقناع ٢١٨, كنز الراغبني ص)٦٢٢ , ٦٢١\٣(, النجم الوهاج )٥٤٦ ٥٤٥\٣(, العزيز )٥٦١\٣) (٢٩٨\٣(األم  ) ١(

 .٢٦٧ ١حتاج ل , بداية امل)٣٨٦\١(يف حل ألفاظ أيب شجاع 
 ١, بدايـة املحتـاج ل )٣٨٦\١(, اإلقنـاع يف حـل ألفـاظ أيب شـجاع ٢١٨, كنـز الـراغبني ص)٦٢٢\٣(النجم الوهاج  ) ٢(

٢٦٧. 
 ).٦٢٢\٣(النجم الوهاج  ) ٣(
 ).٤٠٣\٣(األم  ) ٤(

 أ//١٩١
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ال حتى جيد الطعام وحيث أوجبنـا الـصيام فـإن عجـز عنـه كـان كفاقـد اهلـدي : والثاين
 .)١( نص عليه,واإلطعام

نعـم; ألن :  أصحهام, وجهان: وقيل, فهل يتحلل قبل أن يصوم?فيه قوالن,وإن قدر  
 .يف البقاء إىل الفراغ من الصوم مشقة

القولني عىل القولني اللـذين حكامهـا هـو وإمامـه يف  ورتب الغزايل ,ال كاهلدي: والثاين
إن هنـا أوىل بـأن ال يتوقـف; ألن : (ال? وقـال  هل يتحلل قبـل اإلراقـة أو,واجد اهلدي

  والرافعــي)الروضــة( ووقــع يف ,)الــوجيز( و)الوســيط( هكــذا يف ,)٢() الــصوم طويــل
خلل فإهنام مل حيكيا القـول بالتحلـل قبـل الـذبح للقـادر عليـه وحكيـا الرتتيـب املـذكور 

 أول املسألة وتقسيمها عن حكاية القول ثم جاء  رشحرمحه اهللا اشتغل يفوكأن الرافعي 
ًجاء ترتيبا عـىل غـري مـذكور يف كالمـه ف )الوجيز(يف آخرها ذكر الرتتيب ملا يف ذهنه من 

 عـىل تلخـيص مـا يف الـرشح مـن غـري )الروضة(ًوإن كان مذكورا يف اجلملة واقترص يف 
  .)٣(ه عليهتنبي
أن العاجز عن ذلك جيب عليه أن يـأيت بـه إذا قـدر عليـه وقـد  تقدم عن الشافعي :هـنبيـت

ً إن الدم إن حصل جربا فيتجـه ثبوتـه يف الذمـة وإن حـصل سـببا للتحلـل :يقول القائل ً
عـل ُيهـه أن الـدم ملـا جاملوجب لثبوته يف الذمة بعد التحلـل عنـد فقـده واملمكـن يف توج

ًسببا للتحلل وجب عىل من أراد التحلل فإذا جوزنا التحلل عنـد فقـده ملـشقة املـصابرة 
 .)٤(بقي وجوب الدم عىل حاله

 
                                                 

 ).٤٠٣\٣(,األم )٤٣٧\٤(هناية املطلب  ) ١(
 ).٥٢٧\٣(, العزيز ) ٧٠٧\٢(الوسيط  ) ٢(
 ).٤٤٦\٢(, روضة الطالبني )٥٢٧\٣ (العزيز ) ٣(
 ).٦٢٢ ٦٢١\٣(النجم الوهاج  ) ٤(
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 ).وإذا أحرم العبد بال إذن فلسيده حتليله: (قال
ُ صيانة حلقه والعبد بمنع الـسيد حيـ  مـن مـسائله وممـا ٌرص وقـد تقـدم يف أول احلـج مجلـةً

جيربه عىل غريه من األعـامل ولـو كام ٌده هنا وجه ضعيف أن للسيد إجباره عىل احلج يؤي
أمجــع : ُأمــره الــسيد بالتحلــل حيــث جيــوز فلــم يتحلــل عــىص وصــح حجــه فــإن قيــل

ٌاألصحاب عىل حتليل العبد وإحصاره خاص وقد سبق يف اإلحصار اخلاص بالـرشذمة 
  عىل حله وهذا املعنى أن العبد اقرتن بإحرامه ما يسلط املوىل أجاب اإلمام :خالف قلنا
 عىل أن األوجـه ,ٌ فيام نظر أمر ظامل عىل املحرم فإن ذلك مسبوق بتأكد اإلحراماليتحقق

ــام  ــد اإلم ــد عن ــصار اخلــاص بالواح ــل يف اإلح ــع بالتحل ــي القط ــراق وه ــة الع طريق
املؤنـة التـي  ويرد اخلالف فيها عىل إجيـاب القـضاء فـإذا أحـرم بـإذن سـيده ف,والرشذمة

ٌ كسبه عىل الصحيح من املذهب وفيه وجه أنـه عـىل الـسيد وأصـل هحيتاج إليها يف طريق
 .)٢)(١(يده نقله ابن أيب الدم  أنه إذا نكح بإذن س:املسألة
 ). وكذا من الفرض عىل األظهر,ٍيلها من حج تطوع مل يأذن فيهوللزوج حتل: (قال

ليس للمرأة أن حترم بغري إذن زوجها يف التطوع وحجة اإلسالم; : (وغريهقال املحاميل 
 وظـاهر هـذه العبـارة أنـه ال جيـوز هلـا ذلـك وهـو ,)٣ ()ألهنا عىل الرتاخي وحقه مقـدم

أهنام ال حيرمـان إال   التطوع مع حضور الزوج واالعتكاف//املوافق ملا قدمنا يف صوم

                                                 
ــب  ) ١( ــة املطل ــة )٤٤٢\٤(هناي ــان ) ٥٤٤\٢(,التتم ــاج ) ٤٠٢\٤(, البي ــنجم الوه ــراغبني ) ٦٢٣ ,٦٢٢\٣(, ال ــز ال , كن

 .٢٦٧ ١, بداية املحتاج ل ) ٤٣٨٧\١( , اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ٢١٨ص
ين إبراهيم بن عبد اهللا بن عبـد املـنعم أيب الـدم اهلمـداين احلمـوي الـشافعي حـدث بمـرص ودمـشق العالمة شهاب الد ) ٢(

ٌوغـري ذلـك, ولـه نظـم جيـد وفـضائل وشـهرة ت ) مشكل الوسـيط(و) أدب القضاة: (ومحاة, وويل القضاء بحامة, وصنف
 ).٢٦٦\١(طبقات اإلسنوي ) ١٢٥\٢٣(سري أعالم النبالء . هـ٦٤٢

 ).١٨٧\٨(املجموع  ) ٣(

 
السيد 
حيلل 

العبد إذا 
حج 

بدون 
. إذن

والزوج 
حيلل 
 زوجته

 ب//١٩١
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 بغــري إذن يــستحب للمــرأة أال حتــرم: (واملــصنف هنــا وقــال الرافعــي )١( بــأذن الــزوج
 . والذي يظهر املنع كام اقتضاه كالم غريمها,)٢() زوجها

أنـه لـيس للمـرأة املزوجـة اإلحـرام إال بـإذن والقـايض أبـو الطيـب  وقد أطلق الرافعي 
 .)٣(ًالزوج والسيد مجيعا وظاهره يقتيض التحريم

إذا مل حيـل هلـا : ()األم( يف  األمة واحلرة قال الـشافعي  بنيوال فرق بالنسبة إىل الزوجني
ن هلـا الـصوم وكـان هكـذا رهـا وإن صـامت; ألنـه مل يكـّالصوم إال بإذنه كان له أن يفط

احلج وكان سيد العبد أقدر عليه من زوج املرأة عليها وحـق أحـد الوالـدين أعظـم مـن 
 .)٤() جباحق الزوجني وطاعتهام و

ً تطوعا كان أو فرضا فلـه منعهـا قبـل اإلحـرام مـن ,ٍ وعىل كل حال فمتى أحرمت صح ً
أن حيللهـا إذا مل يـأذن مـن  ولـه .ًقطعـا: ًالتطوع قطعا وكذا من الفرض يف األظهـر وقيـل
فيه قوالن فصار املنع قبـل اإلحـرام : الفرض يف األظهر ومن التطوع عىل املذهب وقيل

 .)٥(أقوى من التحلل بعده
ًأما إذا أذن فليس له حتليلها فرضـا كـان أو نفـال ولـيس هلـا أن تتحلـل وكـذا إذا مل يـأذن  ً

زوج لــا اإلحــالل منــه وال لنهــا بعــد اإلحــرام فعليهــا إمتــام حجهــا ولــيس هلــّمك ولكــن
 .)٦( قاله املاوردي ,الرجوع فيه

                                                 
لو أحرمت باحلج كان له منعها; ألن حقه معجل واحلج مرتاخ ومل خيتلف العلـامء ): ٦٣٦٣\١(قال يف دالئل األحكام  ) ١(

 . يف جواز منعها من حج التطوع
 ).٦٢٥\٣(,النجم الوهاج )١٤٣٥\٤(, هداية السالك ) ١٨٧\٨(, املجموع ) ٥٣٢\٣(العزيز  ) ٢(
 ).٦٢٥\٣(هاج ,النجم الو)٥٣٢\٣(العزيز  ) ٣(
 .٢٦٨ ٢, بداية املحتاج ل ٢١٨, كنز الراغبني ص) ٤٠٨\٣(األم  ) ٤(
, اإلقنـاع يف حـل ألفـاظ أيب ٢١٦, املطلـب العـايل ل أ) ٤٠٥\٤(, البيـان ) ٤٥٣\١(, حلية العلامء ) ٧٠٦\٢(الوسيط  ) ٥(

 ).٣٨٧\١(شجاع 
 ). ٤٤١\٤(, هناية املطلب )١١١٤\٢(احلاوي  ) ٦(
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 وحيث قلنا حيللها فمعناه يأمرها به كام سبق يف العبد وتتحلل هي كتحلل احلر املحرص 
 أنه حيث أبحنا لـه حتليلهـا ال جيـوز هلـا أن تتحلـل :سواء ونقل املصنف عن األصحاب

ٌفيه نظر; ألنا إذا قلنا بعـصياهنا بـاإلحرام واإلقـالع عـن املعـصية واجـب حتى يأمرها و
 ,ًفإذا مل يمكنها منه صار كمن توسط أرضا مغـصوبة وقلنـا ال خـالص لـه عـن املعـصية

 .)١( واستدامته ليست بمعصية, إن ابتداء اإلحرام معصية:ويبعد أن يقال
تحلـل فللـزوج أن يـستمتع هبـا  فلـو مل ت;وإذا أمرها بالتحلل حيث جوزناه وجب عليها

 إذا امتنعت من التحلـل  األمةبالوطء وغريه وال إثم عليه وعليها اإلثم لتقصريها وكذا
 واإلثم عليها دونه هذا هـو املـذهب عـىل مـا ذكـر املـصنف وممـن قـال بـه ,للسيد وطئها
ــصيدالين  ــزايلال ــام والغ ــه اإلم ــة  وتوقــف في ــن الرفع ــد اب ــصيدالين وأي ــول ال ــول ق بق
ٌإن نفقتها واحلالة هذه قبـل اخلـروج للحـج واجبـة عـىل الـزوج ولـو كـان : (األصحاب

وإذا وطئهـا الـزوج وجبـت عليهـا ) ًاالستمتاع حراما مل جيب; ألن استمرارها كالنشوز
ا جيــب عــىل غريهــا يف اإلحــرام إىل أن مــرة كــذلك جيــب عليهــا بالطيــب وغــريه الكفــا

 .)٣( انحل إحرامها,ًإذا وطئ أمته قاصدا حتليلها: وعند أيب حنيفة . )٢(حللتت
رجعيـة فراجعهـا فلـه كانـت  فـإن ;ً ولـه منعهـا وإن كانـت بائنـة,وليس له حتليل املطلقة

 .)٤( وفيه اخلالف السابق يف غريها,حتليلها

                                                 
 ). ١٨٨ \٨(املجموع  ) ١(
, )١٤٣٦\٤(, هدايــة الــسالك )١٨٩ \٨(, املجمــوع )٥٣٣\٣(العزيــز )٧٠٦\٢(,الوســيط )٤٤٤\٤(هنايــة املطلــب  ) ٢(

 ). ٣١٩\٢(, مغني املحتاج ٢١٦املطلب العايل ل أ
ل إذا له أن حيللها بام هو من حمظـورات اإلحـرام; ألنـه جـاز لـه التحليـ: (وعبارته) ٩٦٣ ٩٦٢\٢(املسالك يف املناسك  ) ٣(

ًوليس فيه الوطء بل املذكور يف كتب احلنفية أنـه يكـره لـه الـوطء تعظـيام ألمـر احلـج وعنـده قـول بعـدم ) كان املنع بغري حق
 ). ١٤٣٢\٤(هداية السالك . الكراهة; ألن املواقعة ال ختلو عن مس حيصل به التحلل

 ). ١٤٣٧\٤(ة السالك , هداي)١٨٩\٨(, املجموع )٥٣٣\٣(,العزيز )٤٤٤\٤(هناية املطلب  ) ٤(
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ُولــو أحرمــت بحــج تطــوع ثــم ط  ففــي وجــوب القــضاء ,قــت فاعتــدت ففاهتــا احلــجّلٍ
 .)١(قوالن

 ).الفرض(:  وقول املصنف
وغـريه   يشمل حجة اإلسالم وقد رصح هبا األصحاب والنذر وقد رصح به اجلرجـاين

 .واهللا أعلم. )٢( فرق//مل أرمن رصح به والوالقضاء و
ً اسـتحبابا كـان أو وجوبـا مـع مـا , املرأة ال حترم إال بإذن الـزوج أن ما قدمناه من:فــرع ً

قدمناه يف أول احلج عن النص من أن املحرص اخلاص ال يمنع وجوب احلج يستفاد منه 
ا فـإذا أخـرت ملنـع ًأن إذن الزوج ليس رشطا يف وجوب احلـج عليهـا بـل احلـج الزم هلـ

الزوج وماتـت قـيض مـن تركتهـا لوجوبـه وال تعـيص للمنـع إال أن تكـون متكنـت قبـل 
دعوى االتفاق عـىل التزويج فإهنا تعيص إذا ماتت كغريها ويف كالم القايض أيب الطيب 

 .هو يوافق ما قلناهو? )٣(وب احلج عليها وإنام اخلالف هل للزوج منعها أم الوج
 يستحب أال حيـج إال بـإذهنام أو بإذنـه ولكـل مـنهام منعـه , من له أبوان أو أحدمها:فــرع

ٍمن اإلحرام بالتطوع إال عىل وجـه شـاذ  , ولكـل مـنهام حتليلـه منـه عـىل أصـح القـولني,ٍ
ًقريبا عند الكالم يف الزوجة نص عىل ذلك يف آخـر افعي وهذا هو الذي حكيته عن الش
 .)٤(اإلحصار بغري جنس العدو

 )خمتـرص احلـج األوسـط(يف ,ً أيضا )األم(  قال يف ,ٍال جيوز لواحد منهام:  والقول الثاين
ىل الولـد وال ولـيس هـذا للوالـد عـ: ( ملا ذكر إحصار العبد والزوجة قـال,يف اإلحصار

                                                 
 ).٣١٩\٢(, مغني املحتاج )١٤٤٧\٤(, هداية السالك )١٨٩\٨(, املجموع ) ٥٦١\٢(التتمة  ) ١(
وذكـر يف املجمـوع أن اجلرجـاين ذكـره يف ) ٦٢٤\٣(, الـنجم الوهـاج )١٤٣٥\٤(,هداية الـسالك )١٨٨\٨(املجموع  ) ٢(

 .التحرير; ألين مل أقف عليه يف املعاياة
 ).٣١٩\٢(, مغني املحتاج ٦٨غليل ل شفاء ال ) ٣(
 ).١٩٣\٨(, املجموع )٤٥٠\٢(, روضة الطالبني )٥٦٤\٢(,التتمة )١١٢٠\٢(, احلاوي )٤٠٨\٣(األم ) ٤(

 
 أ//١٩٢

إذن الوالــدين 
 .يف احلج
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 واسـتدل صـاحب ,)٢() لألب دون األم: ( وقال املاوردي ,)١()  عليه عىل املويلللموىل
ــا )املهــذب( ــه منه ــا وال جيــوز هلــام حتليل ــه فيه ــة علي ــة وال خماف ــاين بأهنــا قرب ٌ للقــول الث

 .)٣(كالصوم
ً وفيـه نظـر إذا رأيـا ذلـك مـصلحة ,طـوعوهذا يقتيض أنه ليس هلام إخراجه من صوم الت

 .وأمراه ينبغي أن جيب عليه
 وإذا ,هلـام منعـه كـالتطوع:  وقيل,وليس هلام منعه من حجة اإلسالم أو النذر أو القضاء

ٍوغريه نقـل اخـتالف فيـه والعمـرة   وعن ابن كج,أحرم به فليس هلام حتليله عىل املذهب
 .)٤(يف ذلك كاحلج وحتليله كتحليل الزوجة

ً هذا فيام يتعلق بحق الوالدين رشيدا كان الولد أوسفيها أما فـيام يرجـع إىل حـق نفـسه , ً
 مل يكـن لوليـه )٥(رٍ فإن أحرم بفرض اإلسالم أو بحجة نذرها قبل احلجـ,ًإذا كان سفيها

 , بل إىل أمـني,ٌ سواء كان بقدر نفقة احلرص أم أكثر ال يسلم ذلك إليه,فق عليهأنحتليله و
وهكذا لو كان قد أحرم قبل احلجر بحج تطوع ثم حجـر عليـه كـان كـام لـو أحـرم بعـد 

ُفـق عليـه ن وإن أحرم بعد احلجـر بتطـوع بحيـث ال حيللـه م,احلجر عليه بحجة اإلسالم
 وإن مل يمكنـه ,ام الكفاية امليض يف احلـجقدر نفقة احلرص فإن مل يكفه وأمكنه اكتساب مت

أن لوليـه ( :  وعبـارة البنـدنيجي,)٦(عـن الـنص هكـذا حكـاه املـاوردي ,فهو كاملحـرص

                                                 
 ).١٩٣\٨(, املجموع )٥٦٩\٣(األم  ) ١(
وهــذا مــشكل عنــدي, هدايــة الــسالك : , قــال يف البحــر)١٩٢\٨(, املجمــوع )٣٦٠\٥(, البحــر )١١٢٠\٢(احلــاوي  ) ٢(
)١٤٣٩\٤ .( 
 ).٣١٤\١(املهذب  ) ٣(
, الــنجم )١٩٢\٨(, املجمــوع )٤٥٠\٢(, روضــة الطــالبني)٥٣٣\٣(, العزيــز )٤٠٧\٤(,البيــان )٥٦١\٢(التتمــة  ) ٤(

 ).٦٢٥\٣(الوهاج 
 ).٤٣١\٦(هناية املطلب . هو ما يتضمن املنع من الترصف : احلجر ) ٥(
 ).٣٤\٧(, املجموع )٧٩\٥(زيز , الع)١١٢١\٢(, احلاوي )٤٤٥\٦(هناية املطلب  ) ٦(
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ــه ــال املحــاميل ,)حــرصه وحتليل ــل صــام: ( ق ــإذا حتل ً وهكــذا إذا ارتكــب شــيئا مــن ,ف
 ).حمظورات اإلحرام يكفر بالصوم

 فـإن ,إذا أراد الولد اخلروج لطلب العلم بغـري إذن األبـوين( :من كالم البغوي :  فــرع
 ,ليس هلام منعه من فرض العـنيهلام منعه, وإن مل يكن فو ,كان هناك من يتعلم منه مل جيز
  ,مامنعه; ألنه فرض عليه هلام  ال جيوز: أصحهام,ويف فرض الكفاية وجهان

اخلـروج //مل يبلغ واحد هناك درجة الفتوى حتى لو كـرب املفتـي وشـاخ جـاز للـشاب 
 .)١()لطلب العلم إن مل يمكنه التعلم من الشيخ

 وجـزم ,)٢( فهـل لآلخـر أن خيـرج بغـري إذن األبوين?وجهـان, للـتعلمولو خرج واحد
بجواز السفر لطلب العلم وللتجارة بغـري إذهنـام; ألن الغالـب فـيهام ) املهذب(صاحب 
 .)٤( وقد ذكر املصنف املسألة يف كتاب السري,)٣(السالمة

 ).وال قضاء عىل املحرص املتطوع: (قال
صـىل اهللا  وقد أحـرص مـع النبـي ,)٥(يف القران والسنةإذا حتلل; ألنه لو وجب لبني : أي

ٌألف وأربعامئة ومل يعتمر معه يف العام القابل إال نفـر معروفـون  يف  احلديبية عليه وسلم 
ة ً ومل ينقل أنه أمر من ختلف بالقضاء وأيـضا مل تكـن العمـر,)٦(أكثر ما قيل إهنم سبعامئة

                                                 
 ).٩٣ ٩٢\٢١(,املجموع )٣٦١\١١(العزيز ) ١(
وحيرم جهـاد إال بـإذن أبـوين إن كانـا مـسلمني ال سـفر تعلـم فـرض عـني, : النووي: , قال)٩٣ ٩٠٩٢\٢١(املجموع  ) ٢(

 . وكذا كفاية يف األصح فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا وجب الرجوع إن مل حيرض الصف
  ).٢٩٤\٢( ملهذب ا ) ٣(
 ).٢٠\٦(مغني املحتاج  ) ٤(
 .٢١٨ ٢, بداية املحتاج ل ٢١٨, كنز الراغبني ص)٥٧١\٧(, فتح الباري )٦٢٥\٣(النجم الوهاج  ) ٥(
 ). ٥٠٥\٧)(٤١٥١(البخاري, كتاب املغازي, باب غزوة احلديبية  ) ٦(

 ب//١٩٢

إذن الوالدين 
ـــــر وج يف اخل

ــــــــــــب  لطل
 . العلم

 

من تطوع 
باحلج ثم 

أحرصفهل 
 يقيض?
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ألن النبـي صـىل اهللا ًالتي اعتمروها يف العام القابل قـضاء وإنـام سـميت عمـرة القـضية; 
 .)٢(عىل الرجوع من قابليف  احلديبية )١(عليه وسلم  قاىض سهيل بن عمرو 

 وال نعــرف هلــام ,)٣()ال قــضاء عــىل املحــرص(:  أهنــام قــاالوابــن عبــاس وعــن ابــن عمــر 
ًواملذهب أنه ال فرق بني أن يكون اإلحصار عاما أو خاصا أتى بنـسك سـو,)٤(ًاخمالف  ىً

ــأت  ــرام أم مل ي ــرتنااإلح ــوات أم مل يق ــصار ف ــرتن باإلح ــول ,ق ــن : ٍويف ق ــه إذا مل يك أن
 والفــرق عــىل ,ًاإلحــصار عامــا جيــب القــضاء كــام لــو أضــل الطريــق حتــى فاتــه احلــج

 وهـذا القـول ,)٥(أنه بإضالله الطريق منسوب إىل تفريط بخـالف اإلحـصار: الصحيح
 مل يتمكن مـن أدائـه أو ,ٍ أو بدين,ًمشهور يف طريقة العراقيني فيمن حبسه السلطان ظلام

ٍصار العـدو بـرشذمة مـن احلجـيج كـام سـبق وبينـا أن القـولني مـن طريـق حصل يف إحـ
 وقــرصوا القــولني عــىل ,احلجــيج جــواز التحلــل والعراقيــون جزمــوا بجــواز التحلــل

 .)٦( وارتضاها اإلمام ,وجوب القضاء
 فلـم ,صار اخلاص كا لزوجة والولد والعبد إذا حتللوا ثم زال احلجرأما بقية أنواع اإلح

أرمن رصح بحكاية هذا القول فيهم وال تعرض للتنصيص عىل حكم القضاء فيهم إال 
 فـإن كـان , هلـام حكـم املحـرص اخلـاص,إن الزوجة والولد إذا حتلال: (املصنف فإنه قال

                                                 
كنـى أبـا يزيـد كـان خطيـب قـريش وفـصيحهم سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نرص العامري القـريش ي ) ١(

ٍومن أرشافهم تأخر إسالمه إىل يوم الفتح ثم حسن إسالمه وكان قـد أرس يـوم بـدر وختلـص ثبـت النـاس بمكـة حـني وفـاة 
مـات يـوم : رسول صىل اهللا عليه وسلم  كان أثبتهم أبو بكر يف املدينة كان كثري العبادة وكثري البكاء عنـد سـامع القـران, قيـل

 ). ١٩٤ \١(, سري أعالم النبالء )٢٣٩\١(هتذيب األسامء واللغات . يف طاعون عمواس: موك, وقيلالري
 ).٥٧١\٧(, فتح الباري )٦٢٥\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
, معرفة الـسنن واآلثـار, كتـاب احلـج, بـاب ال قـضاء عـىل )٣٥٧\٥(البيهقي, كتاب احلج, باب ال قضاء عىل املحرص  ) ٣(

 ).٤٩٠\٨) (١٠٧٩٢(املحرص 
 ).١٠٩٥\٢(احلاوي  ) ٤(
 ). ٦٢٥\٣(النجم الوهاج  ) ٥(
 ).٤٣٠\٤(هناية املطلب  ) ٦(



  
٧٦٢ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ه فإنـ,مـا يقتـضيه كالم املـاوردي  ويف,)١ ()حج تطوع مل جيب قضاؤه عىل أصح القولني
 ,ق عـــىل القـــول بأنـــه ال جيـــب القـــضاء يف اإلحـــصار بينـــه وبـــني العـــام بـــوجهنيّفـــر

 . وعدمها يف اخلاص,حلوق املشقة الغالبة يف العام:أحدمها
ــاين  وذلــك رشط وجــوب احلــج ,أن يف اإلحــصار العــام يمتنــع ســلوك الطريــق:  والث

 وهـذا الفـرق ,)٢( ويف اخلاص ال يمتنع سلوك الطريق فوجـب القـضاء,فيسقط القضاء
  .يقتيض إجراء القول يف مجيع أنواع اإلحصار اخلاصالذي ذكره املاوردي 

 وحكـى صـاحب ,حـرص بعـد الوقـوف وحتلـلأ كـام إذا ,ٍوإذا أتى بنسك ينوي اإلحرام
ٍ وطردمهـا يف كـل صـورة أتـى فيهـا بعـد اإلحـرام ,جوب القضاء قـولني يف و)التقريب(

واملذهب أنه ال قضاء وال فرق بني أن يـأيت بنـسك , بنسك يتأكد اإلحرام بذلك النسك
 واإلحصار  وهبذا قطع العراقيون لكنهم فرقوا بني اإلحصار عن  البيت ,أوال
ً وال يقـيض قـوال واحـدا,يتحلـل ففي اإلحصار عن  البيـت , كالوقوف,غريهعن   ويف ,ً

 وقــد ســبق , ال جيــب: أصــحهام, ويف القــضاء قــوالن,اإلحــصار عــن الوقــوف يتحلــل
والفوات  ً فإن اإلحصار بوضعه ال يقتيض قضاء, وإذا اقرتن باإلحصار فوات,//ذلك
لــو حــصل الفــوات بــسبب ســلوك الطريــق :  منهــا, فــإذا اجتمعــا ففيــه مــسائل;يهيقتــض

  . فال قضاء يف األصح كام سبق,األطول الذي أمرناه به
:  قال الرافعـي , واإلحصار دائم,ًولو صابر اإلحرام متوقعا زوال اإلحصار ففاته احلج

ً ويف هـذا نظـر فإنـه إن كـان متمكنـا مـن  البيـت ,)٣() ٍفال بد من التحلـل بعمـل عمـرة( ٌ
 . حتلل املحرص من غري عمل عمرة,فاألمر كذلك وإال جاز له التحلل

                                                 
 ).١٩٣\٨(املجموع  ) ١(
 ).١٠٩٧\٢(احلاوي  ) ٢(
 ).٥٩٣\٣(العزيز  ) ٣(

 أ//١٩٣
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 واملـصنف طـرد , عـىل مـا ذكـره الرافعـي :وكيفام حتلل ففـي القـضاء طريقـان أصـحهام
القطع بوجوب القـضاء; ألنـه :  والثاين,ً ففيام إذا سلك طريقا أطول,القولني املذكورين

واملـصنف هـذه  فقـد ذكـر الرافعـي ,املصابرة إىل الفوات وهي طريقة العـراقينيبسبب ت
ا هـ أن األصـح في,ً ملا خرجاها عـىل مـا إذا سـلك طريقـا أطـول,املسألة واقتىض كالمهام

 أنه إذا كان إإلحصار قبـل الوقـوف ا ثم ذكر,عدم وجوب القضاء كام هو األصح هناك
طواف والسعي وأقام عىل إحرامه حتى فاته احلج نظر إن زال احلرص وأمكنه التحلل بال

لزمه ذلك وعليه القضاء واهلدي للفـوات وإن مل يـزل احلـرص حتلـل باهلـدي وعليـه مـع 
 فأما تفريقـه يف صـفة التحلـل ,انتهى. للتحلل: والثاين,للفوات: القضاء هديان أحدمها

 , وهو موافق ملا قـدمناه يف املـسألة الـسابقة, تصحيح البد منه,بني أن يزول احلرص أوال
 فـإن فـرض فـيام إذا كـان ,وجوب القضاء مع أن اإلحصار دام إىل الفـواتفأما حكمه ب

التأخر مع موقع الزوال كانت هي املسألة األوىل ووجب احتاد احلكم بوجـوب القـضاء 
 اجته إجياب القضاء ,ًأو عدمه وإن فرضت هذه احلالة الثانية فيام إذا أخر عاملا فإنه يفوت

 ولكن كالم الرافعـي , مع العلم أشد منه مع التوقع وإن مل جيب هناك; ألن التفريط,هنا
 وال اعـرتاض علـيهام; ألنـه كـان , وطريقة العراقيني موجبـة للقـضاء يف احلـالني,مطلق

ل إذ ال تفـريط يمكنه التحلل قبل الفوات بخالف فيام إذا أمرناه بسلوك الطريـق األطـو
 .منه
ًفإن كان فرضا مستقرا: (قال ً.( 
 .)١(بإن متكن منه قبل هذه السنة: أي

 )بقي يف ذمته (
 .)١( كام كان

                                                 
 .٢١٨ ٢, بداية املحتاج ل ٢١٨, كنز الراغبني ص)٦٢٦\٣(النجم الوهاج  ) ١(
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 .)غري مستقر أو: (قال
 .)٢(بأن مل يكن متكن منه إال يف هذه السنة

 .)اعتربت االستطاعة بعد( 
 األوىل أن حيـرم بـه ,بعد انكشاف اإلحصار فإن بقي من الوقت ما يمكن فيه احلـج: أي

ويستقر الوجوب بمضيه وإن ضـاق الوقـت سـقط الوجـوب يف هـذه الـسنة واعتـربت 
 أمـا , وينبغي أن يكون مرادهم يف اإلحصار العام, هكذا أطلقوه هنا,االستطاعة بعدها

اخلاص فقد قدمنا يف أول احلج هنا عند الكالم يف حتليل الزوجة ما يقتـيض أنـه ال يمنـع 
 .)٣(استقراره

 ).ومن فاته الوقوف حتلل: (قال
  احلـج"قـال  اهللا أنـه صىل اهللا عليـه وسـلم عن النبي عمر يتقدم حديث عبد الرمحن بن 

 "عرفة 
 . )٥()هذا احلديث أم املناسك: ( )٤( قال وكيع 

عند أهل العلم من أصـحاب عمر يوالعمل عىل حديث عبد الرمحن بن : (قال الرتمذي 
 فقـد //قبل طلـوع الفجـرمن مل يقف  بعرفات  وغريهم أنه صىل اهللا عليه وسلم النبي 

                                                                                                                                            
 .٢١٨ ٢, بداية املحتاج ل ٢١٨ني ص, كنز الراغب)٦٢٦\٣(النجم الوهاج  ) ١(
 .٢١٨ .٢, بداية املحتاج ل ٢١٨, كنز الراغبني ص)٦٢٦\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 . ٢١٨ ٢, بداية املحتاج ل ٢١٨, كنز الراغبني ص)٦٢٦\٣(النجم الوهاج  ) ٣(
ىل جاللتـه ووفـور علمـه وكيع بن اجلراح بن مليح بن عـدي الكـويف, اإلمـام املحـدث, مـن تـابعي التـابعني,أمجعوا عـ ) ٤(

ًما رأيت أحدا حيـدث هللا غـري وكيـع بـن اجلـراح : وحفظه واتقانه وورعه وصالحه وعبادته وتوثيقه واعتامده, قال ابن معني
 .هـ١٦٧, تاريخ اإلسالم وفيات )١٤٤\٢(هتذيب األسامء واللغات. هـ١٦٧ت

, وذكـر كـالم وكيـع, ٨١٩ص) ٨٩٠) (٨٨٩(احلـج ٍالرتمذي, كتاب احلج, باب فيمن أدرك اإلمام بجمع فقـد أدرك  ) ٥(
 . ٦٦٩ص) ٢٩٧٥(حسن صحيح : ومن سورة البقرة, وقال) باب(ويف كتاب التفسري, 

 ب//١٩٣

من أحرص 
يف الفرض 

 .قىض

ــــه  مــــن فات
ــــــوف  الوق

 .حتلل
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 ,فاته احلج وال جيزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر وجيعلها عمرة وعليه احلج من قابـل
 ).)٤( وإسحاق)٣( وأمحد) ٢ ( والشافعي)١(وهو قول سفيان الثوري 

 وأمـا أنـه ,وال إشكال يف أن من مل يدرك الوقوف مل يدرك احلج وأنه فاتـه يف هـذه الـسنة
من حـديث ابـن عبـاس  فروى البيهقي ,ًوت مطلقا حتى ال يبني عليه يف العام القابليف

قبـل الـصبح فقـد تـم من أفاض مـن  عرفـات " قال صىل اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا 
من مل يقـف حتـى يـصبح : ( وعن عمر بن اخلطاب ,)٥( "حجه ومن فاته فقد فاته احلج 

 .)٧(مثله وكذا صح عن ابن عمر ,)٦()فقد فاته احلج
يا أمري املؤمنني أخطأنـا : فقال,  ينحر  أنه جاء يوم النحر وعمر)٨(وعن هبار بن األسود 

ًسـبعا فطـف  بالبيـت اذهـب إىل  مكـة : ( فقـال لـه عمـر .نرى أن هـذا اليـوم يـوم عرفـة
 ثم احلقـوا أو قـرصوا و , إن كان معك,ً أنت ومن معك ثم ا نحر هديا واملروةوبالصفا

                                                 
 ). ٣٨٨\٣( , اإلرشاف ٢٢٠سنن الرتمذي ص ) ١(
 ). ٣١١\٤(, هناية املطلب )٣٨٨\٣(,اإلرشاف ٢٦٨, التلخيص ص )٤١٥\٣(, األم ٢٢٠سنن الرتمذي ص ) ٢(
 ). ٣٨٨\٣(, اإلرشاف )٢٧٤\٥(, املغني )٣٥٤\٢( إمامي أهل احلديث املسائل عن )٣(
 ). ٣٨٨\٣(, اإلرشاف )٣٥٤\٢( , املسائل عن إمامي أهل احلديث ٢٢٠سنن الرتمذي ص ) ٤(
ــوم النحــر  ) ٥ ( ــإدراك عرفــة قبــل طلــوع الفجــر مــن ي , )٢٨٣\٥) (٩٨١٥(البيهقــي, كتــاب احلــج, بــاب إدراك احلــج ب

رمحة بن مصعب ضعيف, ومل يـأت : عن ابن عمر وقال الدارقطني) ٢٤١\٢) (٢١(ج, التعليق املغنيالدارقطني, كتاب احل
رمحـة ال أعرفـه, وكـذا : رمحة بن مصعب قال ابن القطان:  قال يف التعليق" وعليه احلج من قابل "به غريه, وفيه زيادة وهي 

 . داود بن جبري
 ).٢٨٣\٥) (٩٨١٨(ك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر البيهقي, كتاب احلج, باب إدراك احلج بإدرا ) ٦(
, )٤١٤\٣) (١١٢٠(األم, كتـــاب احلـــج, بـــاب فـــوت احلـــج بـــال حـــرص عـــدو وال مـــرض وال غلبـــة عـــىل العقـــل  ) ٧(

 ).٢٨٣\٥) (٩٨١٩(والبيهقي,كتاب احلج, باب إدراك احلج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر 
ب بن أسد بن عبدالعزى بن قيص القريش من أصـحاب رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  أسـلم هبار بن األسود ملطل ) ٨(

 ). ٣٦٠\٥(أسد الغابة . والنبي صىل اهللا عليه وسلم  يف اجلعرانة وقبل إسالمه ومل أجد تاريخ وفاته
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ٍرجعوا فإذا كان حج قابل فحجوا واهدوا فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة ا
 .)١()إذا رجعتم

 .)٢(ً وأمجعوا عىل تسميته فواتا,ً احلكم بالفوات مطلقا وإطالق هذه اآلثار يقتيض
لو أراد املحرم بـاحلج إذا فاتـه احلـج أن يقـيم إىل قابـل : (رمحه اهللاوكذلك قال الشافعي 

 . )األم(  هذا نصه يف ,)٣()ًحمرما باحلج مل يكن ذلك له
ُ احلج أشهm :واستدل بقوله تعاىل ْ َ ُّ ٌر معلوماتَْ َ َ ٌُ ْ.. l)قالوابن عمروباألثر عن عمر ) ٤  :

ًوما ال أعلم اختلفوا فيه وبأنه لو كان له أن يقيم حمرما لوجب عليه كـالعمرة وغريمهـا (
ٍهذا مجيعه يف باب فوات احلج بـال حـرص عـدو وال مـرض وال ذكر الشافعي ) مما يلزمه

 .)٦(إمجاع الصحابة عىل ذلك ونقل الشيخ أبو حامد ).٥ (غلبة عىل العقل
 ذكـر ,)إن عليه اإلحالل وال جيزيه املقام عىل إحرامـه إىل قابـل باتفـاق: (ي زوقال اجلو

ًذلك استدالال عىل أن السنة كلها ليست وقتا إلحرام احلج ً. 
وكثري اخلطاب وإذا كان عمر بن : (يف باب من أهل بحجتني أو عمرتني وقال الشافعي 
 مل يقـم ة إذا أهـل بـاحلج ثـم فاتـه عرفـ: مل يعلم مـنهم اخـتالف يقولـون,ممن حفظنا عنه

ً مل جيز أبدا يف الذي مل يفته احلج ,ت لهئ ثم قىض احلج الفا, وطاف وسعى وحلق,ًحراما

                                                 
باب الوقت الذي جتوز ,الشافعي يف األم, كتاب احلج, )١٥٧ (٢٨٧املوطأ, كتاب احلج, باب هدي من فاته احلج ص ) ١(

 ).٩٩٤) (٣٣٣\٣(فيه العمرة 
 ) ٦٢٧\٣(النجم الوهاج  ) ٢(
 ).٤١٦\٣(األم  ) ٣(
 ).١٩٧(البقرة  ) ٤(
 ).٤١٦\٣(األم  ) ٥(
 ).١٧١\٨(, املجموع )٨٦٠\٢(احلاوي ) ٦(
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انتهـى ) ١() إال سـقوط إحـدى احلجتـني وإذا مل جيز مل جيز,احلج بحج ًأن يقيم حراما بعد
 .كالم الشافعي 

ًأيضا ما يقتيض أن احلـاج بفـوت احلـج خيـرج مـن احلـج قبـل إكـامل  ويف كالم الشافعي 
بأنـه  وقـد رصح املـاوردي . وليس مـراده أنـه حيـل وخيـرج بالكليـة,اإلحرام الذي لزمه

يـشبه الفـوات بالفـساد وبـه يظهـر أنـه ال  فكأن الشافعي ,)٢(بالفوات ال خيرج من احلج
 قـال ,ًمـن فاتـه احلـج فأقـام حرامـا إىل قابـل: ( قال ابن املنذر ,يبنى عليه يف العام القابل

 ,)٣(ال جيزيـه أن حيـج مـع النـاس مـن قابـل بإحرامـه األول: وأصحاب الرأيالشافعي 
عنـه ) ٦ ( وحكى ابن نافع )٥()أنه قال كام قال الشافعي عن مالك )٤(  ٍوحكى ابن وهب 

ً وأقـام حتـى حيـج قـابال وإن أحـب حـل ,إن أحب أن يقيم عىل إحرامـه فعـل: (أنه قال
ٌبعمرة وعليه حج قابل واهلدي  .)٨()صحيحوقول الشافعي : ( قال ابن املنذر ,)٧() ٍ

                                                 
 ).٣٣٨\٣(األم  ) ١(
 ).٨٦٢\٢(احلاوي  ) ٢(
 ). ١٧٦\٤(, املبسوط )٣٨٨\٣(اإلرشاف  ) ٣(
حممد عبد اهللا بن وهب بن مسلم القريش فقيه حمدث زاهد صاحب سنة وآثار من أثبت الناس يف مالك, وهو أفقـه أبو  ) ٤(

من بن القاسم إال أنه كان يمنعه الورع من الفتيا وكان يسمى ديوان العلم وما من أحد إال زجره مالـك إال ابـن وهـب فإنـه 
جامعـه (و) موطـؤه الكبـري(ًثالثـون كتابـا و: وسـامعه مـن مالـك) صغرياملوطأ ال(و) املوطأ الكبري(كان يعظمه وحيبه صنف 

 ٢١٤الديباج املذهب ص. هـ١٩٧وغريها ت ) املناسك(كتاب (و) األهوال(وكتاب ) الكبري
 . واالختيار أن يتحلل وال يقيم عىل إحرامه: قال) ٣٥١\١(التفريع  ) ٥(
, كنيته أبو حممد روى عن مالك وتفقه باملك ونظرائه كـان صـاحب عبد اهللا بن نافع موىل بني خمزوم املعروف بالصائغ ) ٦(

ابـن نـافع : مـن هلـذا األمـر بعـدك? قـال: ًرأي مالك ومفتي املدينة بعده, ومل يكن صاحب حديث وكان ضعيفا, قلت ملالك
ًوكان أصام أميا ال يكتب, وقال ًصحبت مالكا أربعني سنة ما كتبت منه شيئا, وإنام كان حفظا أحت: ً ً ) املوطـأ(فظه له تفسري يف ً

 . هـ٢١٣الديباج املذهب ص. هـ١٨٠ت
ونقل هذه الروايـة عـن مالـك صـاحب احلـاوي ) ٢٠\٣(, املنتقى )٣٥١\١(, التفريع )٣٨٨\٣(اإلرشاف البن املنذر  ) ٧(
)٨٥٩\٢.( 
 ).٣٨٨\٣(اإلرشاف  ) ٨(
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ً يف منعه من املقام إىل قابل حمرما عىل //الذي حكيناهوحيتمل أن كالم الشافعي : (قلت
ً ويكـون التحلـل واجبـا ,عنـه كام حكاه ابن املنذر ,ال جيزيه احلج به من قابلأنه إذا أقام 
ما عىل الفور فال; ألنه إذا مل جيب الفور يف التحلل مـن احلـج الـصحيح التـام أيف اجلملة 

ٌبوجـوب الفـور وهـو بعيـد ملـا قلنـاه بـل :  جيب وحيتمل أن يقالفمن الفائت أوىل أن ال
إذا : ( فإنـه قـال,ما يوهم عـدم الوجـوب وقد وقع يف كالم الرافعي ,)أكاد أجزم بعدمه

ًمـا حرجـا شـديدا يعـرس حصل الفوات فله التحلـل كـام يف اإلحـصار; ألن يف بقائـه حمر ً ً
ً ولـيس بـصحيح وال نعلـم أحـدا ,)٢( وهذا يوهم جواز البقاء عىل اإلحرام,)١()احتامله

 مـن كـالم ,وجوب التحلل ونقل ابن الرفعة ,ٍقال به إال ما حكيناه عن رواية عن مالك
 .ُ وقد نبهنا عىل احتامله وبعده)٣(وفهم منه أنه عىل الفوراملاوردي 

واعلم أن إجياب التحلل يف اجلملة وعدم إجزاء البناء من قابـل يؤخـذ مـن اآلثـار التـي 
 وأما , فإن ظاهره اإلجياب,فيها إطالق الفوات ومن أمر الصحابة بالتحلل كام سنذكره

ًأخذه من اآلية وأنه ليس له املقام حمرما باحلج يف غري أشهره فقد يعرض عليه بأن كثـريا  ًُ
ٌمن أعامل احلج التام بعد الوقوف يقع يف يوم النحـر ومـا بعـده وهـو خـارج عـن أشـهر 

 ٍو منتـهٌ وما بعـده تـابع لـه وهـ, وجوابه أن عرفة معظم احلج كام دل عليه احلديث,احلج
 ولو بقي يف إحرامه لبقـي ,ٍ وها هنا معظم احلج باق, فكأنه غري حمرم;لفعله والتحلل به

ٍ وال فـرق بـني أن يكـون الفـوات بتقـصري أو بـسبب فيـه نـوع ,ًحاجا يف غري أشهر احلج
ٍعذر كالنوم وإضالل الطريق وخطأ رشذمة العـدد ونحـو ذلـك  لكـن املعـذور ال يـأثم ;ٍ

                                                 
 ). ٥٣٥\٣(العزيز  ) ١(
 ).٦٦٧\٤(موهبة ذي الفضل  ) ٢(
 ). ٥١\٢(, حتفة املحتاج )٨٦٢\٢(احلاوي  ) ٣(

 
 أ//١٩٤
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املتواين حتى يفوته احلج آثم إال أن يعفـو اهللا : ()األم( يف ل الشافعي  قا)١(وغري املعذور
 .)٣(وغريه وممن رصح بإثمه من األصحاب القايض أبو الطيب ,)٢()عنه

ٍطواف وسعي وحلقب:(قال ٍ  ).ٌ وفيهام قول,ٍ
 .)٤(ًالطواف البد منه اتفاقا

 هكـذا يقتـيض كـالم الرافعـي , والسعي إن كان قد سعى عقب طـواف القـدوم مل جيـب
أن مـن األصـحاب مـن جيعـل  وحكى القـايض حـسني ,)٥(واملصنف وغريمها القطع به

القول بوجوب السعي عىل إطالقه وأنـه إن كـان قـد سـعى ال حيـسب ذلـك; ألنـه بطـل 
 .غريب وهذا الذي قاله القايض )٦(بالفوات

:  الثانيـة,القطـع بـالوجوب:  أحـدمها, سعى عقب طواف القدوم فطريقان وإن مل يكن
 .)٨()إهنا أشبه أظهرمها الوجوب: ( وقال الرافعي ,)٧(فيه قوالن

 .)٩(تفاق عىل أنه نسك أوىلواحللق مبني باال
ل هو ألنه متام األركان فيـأيت هبـا; ألهنـا املقـدور عليـه; ألن  ه,ثم وجوب ما أو جبناه  

بـاألول وينبغـي القطـع بـه ملـا قـدمناه يف ًذلك رشع مـستقال للتحلـل? رصح املـاوردي 

                                                 
 ).٥١\٢(حتفة املحتاج  ) ١(
 ).٤٤٤ \٣(األم  ) ٢(
 ). ١٦٩ \٨(املجموع  ) ٣(
 )٦٢٧\٣النجم الوهاج ) ١٦٧\٨(املجموع ) ٤٥٢ \٢(,روضة الطالبني )٥٣٥\٣(العزيز  ) ٤(
 ).١٦٧\٨(, املجموع )٤٥٢ \٢(روضة الطالبني  ) ٥(
 . ٢٦٧ ٢, بداية املحتاج ل ٢١٨راغبني ص, كنز ال)٦٢٧\٣النجم الوهاج  ) ٦(
 ).١٦٧\٨(, املجموع )٢٥٥\٥(, البحر )٥٥٦ ٥٥٥\٢(التتمة  ) ٧(
واختلفــوا يف الــسعي عــىل : قــال: , وعبارتــه الــصحيحة)٣٨٠\٤(ً, وكــأن يف العبــارة نقــصا, البيــان )٥٣٥\٢(العزيــز  ) ٨(

 . ب السعي مع الطوافأنه جي: وأصحهام............أنه عىل قولني : أشبههام: طريقني
 ).٥٣٥\٣(العزيز  ) ٩(
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ما يشعر بالثاين وهو موافق ملا أومهـه مـن كالمـه مـن وجوب التحلل ويف كالم الرافعي 
عدم الوجوب وعىل كال التقديرين ال جيزيه ذلك عن عمـرة اإلسـالم وال يكـون عمـرة 

أنـه : ٍ روايـة وجـه ضـعيفوأيب عـيلوإن كانت أعامل العمرة وعـن الـشيخني أيب حممـد 
املشهورال جيب عليـه  وعىل.)٢( وهو مذهب أمحد ,)١(بفوات احلج ينقلب إحرامه عمرة

 بخــالف الطــواف , توابعــهت فــإذا ســقط الوقــوف وال بــدل لــه ســقط,الرمــي واملبيــت
ًخالفا للمـزين ة,  املذكور األعامل وقته مع\وإن أدركواحللق ليست من  بمنى والسعي 

 وبني الطواف بأن الرمي واملبيت مـن توابـع مال إليه وفرق بينهامصطخري وذكر أن اال
, فإذا سقط الوقوف وال بدل له سقط توابعه بخـالف الوقوف كالسنن واهليئات توابعه

 بـدليل وجوهبـا يف العمـرة وبخـالف مـا الطواف والسعي واحللـق ليـست مـن توابعـه,
ًيعجز عنه من أركان الصالة فإن له بدال فيأيت بالسنن واهليئات تبعا لبدل  .)٣(هً

مـن : (أنـه قـالواملسند يف ذلك من جهة األثر ما صح عن ابن عمر هكذا قاله املاوردي 
ًفليطف سبعا وليطـف بـني  يت حتى طلع الفجر فقد فاته احلج فليأت  البمل يدرك  عرفة 

 ثم ليحلـق أو يقـرص إن شـاء وإن كـان معـه هـدي فلينحـره قبـل أن ً سبعاواملروةالصفا 
حيلق فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقرص ثم لريجع إىل أهلـه فـإن أدركـه احلـج 

ٍمن قابل فليحج إن استطاع وليهد يف حجه فإن مل جيد هديا فليـصم ثالثـة أيـام يف  احلـج ً
 )١(ً قريبـا مـن ذلـكيف  املوطأ وغريه عن عمـر  ورى مالك )٤()ٍوسبعة إذا رجع إىل أهله

                                                 
 ).٥٣٥\٣(,العزيز )٢٥٥\٥(, البحر )٨٥٩ ٨٥٨\٢(احلاوي  ) ١(
 ).٢٩٣\٤(, املستوعب )٤٢٦\٥(, املغني )٥٧٨\٢(رؤوس املسائل اخلالفية  ) ٢(
, العزيــز )٣٨٠\٤(, البيــان )٤٥١\١(, حليــة العلــامء )٢٥٥\٥(, البحــر )٥٥٧\٢(, التتمــة )٨٥٩ ٨٥٨\٢(احلــاوي  ) ٣(
)٥٣٥\٣.( 
والبيهقـي, ) ٤١٤\٣) (١١٢٠(األم, كتاب احلج, باب فوت احلـج بـال حـرص عـدو وال مـرض وال غلبـة عـىل العقـل ) ٤(

 ). ٢٨٣\٥) (٩٨٢٠(كتاب احلج, باب ما يفعل من فاته احلج

 ب//١٩٤
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 وعـن زيـد بـن ثابـت )٢() ثم قد حللت,اصنع كام يصنع املعتمر: (ويف بعضها قال عمر 
دي ذبحه قبـل احللـق كـام يفعـل مـن مل وإن كان معه ه: ( قال املاوردي )٣( ًيف ذلك أيضا

 .واهللا أعلم ) ٤()يفته
صاحب الفوات له حكـم مـن حتلـل التحلـل األول لـسقوط : ( قال ابن املرزبان :فــرع

) تلزمـه الفديـة فصار كمن رمى فإن وطـيء مل يفـسد إحرامـه وإن تطيـب مل ,الرمي عنه
وهـذا عـىل قولنـا احللـق لـيس بنـسك فـإن قلنـا بـه : (والرويـاينقال القايض أبو الطيب 

 .)٥)( وقد رصح به الدارمي,احتاج إىل احللق والطواف حتى جيعل التحلل األول

 ).وعليه دم : (قال
وفيهـا التـرصيح بالـدم وهــي  لنـا مـا ســبق مـن روايـة ابـن عمــر ,)٦( ًخالفـا أليب حنيفـة

ٌمنها رواية متصلة مل يذكر فيها الدم ومنهـا روايـة متـصلة وروايـة صحيحة ورواية عمر  ٌ ٌ
والذي يزيد يف احلديث أوىل مـن بـاحلفظ ممـن : ( قال الشافعي )٧(ُمنقطعة ذكر فيها الدم

 . )٨()مل يزد

                                                                                                                                            
 مـا يفعـل مـن فاتـه  , والبيهقـي, كتـاب احلـج, بـاب٢٧٢املوطأ, كتاب احلج, باب ما جاء فيمن أحرص بغري عدو ص ) ١ (

 ).٢٨٣\٥) (٩٣٢٢(احلج
 .بأسانيد صحيحة): ١٧١\٨(قال يف املجموع )٢٨٤\٥) (٩٨٢١(البيهقي, كتاب احلج, باب ما يفعل من فاته احلج ) ٢(
 ).٢٨٥\٥)(٩٨٢٣(البيهقي, كتاب احلج, باب ما يفعل من فاته احلج  ) ٣(
 ).٨٦٣\٢(احلاوي  ) ٤(
 ).١٧٠\٨(, املجموع )٢٥٨\٥(البحر  ) ٥(
 ).٩٣٤\٢(, املسالك يف املناسك )١٧٥\٤(,املبسوط )٨٠٧ ٨٠٦\٢(خمتلف الرواية  ) ٦(
 ). ٤١٩ \٣(األم  ) ٧(
 ).٤١٩ \٣(األم  ) ٨(
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ٌواملشهور أنه ال جيب إال دم واحد وحكي قول خم ٌ ٌرج غريـب ضـعيف أنـه يلزمـه دمـانٌ ٌ ٌ :
 ورشع ,نه حتلل عن األولإُ ألنه يف قضائه كاملتمتع من حيث ;للفوات واآلخر: أحدمها
 .)١(يف الثاين

ٌوصفة دم الفوات مذكورة يف باب حمرمات اإلحرام إذا أحرم باحلج ُ . 
 جيـوز إراقتـه يف وجيوز تأخريه إىل سنة القضاء وأظهر القولني أنه جيبٌ  تأخريه إليها وال

 .سنة الفوات
جيوز كدم اإلفساد فعىل هـذا وقـت الوجـوب سـنة الفـوات وإن قلنـا بـاألظهر :  والثاين

ٌوقته إذا أحرم بالقـضاء كـام جيـب دم التمتـع إذا :  أصحهام,ففي وقت الوجوب وجهان
ح أحرم باحلج وهلذا نقول إذا ذبح قبل حتلله من الفائت مل جيزيه عىل األصـح كـام لـو ذبـ

ومراده أنه عىل القول بجـوازه يف املتمتع قبل الفراغ من العمرة هكذا استدل به الرافعي 
فلـو كـان سنة الفوات ال جيوز قبـل التحلـل عـىل األصـح كـام جـزم بـه القـايض حـسني 

  .)٢(موجبه الفوات; جلاز قبل التحلل
 

   مل يقدم صوم الثالثة//وقت الوجوب أن حيرم بالقضاء:أما إذا كفر بالصوم فإن قلنا
 جيب بالفوات ففي جواز صـوم الثالثـة : ويصوم السبعة إذا رجع وإن قلنا,القضاءعىل 

 .)٣(حرام ناقص إملنع أنه  وجه ا:يف حجة الفوات وجهان

                                                 
 ).٦٨\٨(, املجموع )٤٥٢\٢(روضة الطالبني  ) ١(
, هناية املحتاج ٤٧٣, كفاية املحتاج ص)٥٦٣\٣(, العزيز )٣٨٣\٤(, البيان )٢٥٦\٥(, البحر )٥٥٩ ٥٥٨\٢(التتمة  ) ٢(
)٣٧٠\٣.( 
, مغنـــي )٢٦٣ ٢٦٢(, كفايـــة املحتـــاج)٢٩١\٧(, رشح الـــسنة)٢٥٧\٢(, روضـــة الطـــالبني)٢٨٨\٨(املجمـــوع ) ٣(

 ). ٥٣٠\١(املحتاج
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 وال فرق يف أحكام الفوات ولزوم دمه بني املكي وغـريه بخـالف املتمتـع فـإن املكـي مل 
 .)١(جياوز امليقات

واألصــحاب إحلــاق دم الفــوات بــدم التمتــع; وهلــذا  واعلــم أن ظــاهر كــالم الــشافعي 
 جوازه يف سنة الفوات بعد التحلـل كـام تـرددوا يف  وترددوا يف,ًجوزوه يف القضاء قطعا

جوازه يف سنة الفوات بعد التحلل كام ترددوا يف التمتـع بعـد الفـراغ مـن العمـرة وقبـل 
ٍ ومنعوه قبل التحلل من الفائت إال عىل وجه ضـعيف الـذي أشـار إليـه ,اإلحرام باحلج ٍ

كام منعوه يف املتمتع قبل الفراغ من العمرة وهـذا املعنـى يـضعف القـول بتعـدد الرافعي 
إن املتمتع يـوفر عليـه امليقـات وهلـذا : الدم عىل ذلك القول الغريب ولكن لك أن تقول

ٌوحكي قول أنه ,ٌلو عاد إىل امليقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم وهذا مفقود هنا
ووجه الشبه اشرتاك الـصورتني يف  وهذا  شاة اجلامع يف األحكام إال أن ذلك  بدنة كدم 

التفريط املحوج إىل القضاء ومقتىض هـذا القـول أن جيـب إخراجـه يف سـنة الفـوات ومل 
 به وإنام قلت إن ذلك مقتضاه; ألن دماء الكفـارات يتعجـل وجوهبـا حتـى أرمن رصح

كانت عىل الفور وإال فعىل الرتاخي والذي يظهـر أن كفـارة اإلفـساد وان إذا كانت بعد 
:  قالً وإن مل أر من رصح بذلك أيضا واملاوردي,باجلامع كذلك وال يتوقف عىل القضاء

فعىل هذا األوىل أن : (قال) الفوات جتب بالفوات يف عام الفوات الصحيح أن  شاة إن(
 وهذا ظاهر )٢()أهنا جتب بالفوات يف عام القضاء:والثاين: (قال) يأيت هبا يف عام القضاء

وجــه املنــع أهنــا تبــع : ن يف عــام الفــوات وجهــا إجرائهــاقــول الــصحابة فعــىل هــذا يف
 .)٣(للقضاء

                                                 
 ).١٦٩\٧(, املجموع )٥٥٩\٢(التتمة  ) ١(
 ).٤٥٧\٢(,روضة الطالبني )٥٣٦\٣(,العزيز )٣٨١\٤(,البيان )٢٥٦\٥(,البحر)٨٦٧\٢(احلاوي ) ٢(
 .٢٦٦,كفاية املحتاج ص)٥٣٦\٣(, العزيز)٨٦٧\٢(احلاوي ) ٣(
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 ).والقضاء: (قال
أنـه ال قـضاء : )٣( رواية  وأمحد)٢( وعن مالك )١( لآلثار املتقدمة وبالقياس عىل اإلفساد

 .)٤(واألصح أن القضاء عىل الفور.كاملحرص
 .)٥(ُفال يلزمه قضاء عمرة مع احلج عندنا, ًذي فاته احلج مفردا ثم إن كان ال

ًوإن كان قارنا ففي قول ً أن مـا يـأيت بـه مـن األعـامل للتحلـل حيـسب عـن عمرتـه أيـضا  ًٍ
ًواألظهــر املــشهور أنــه حيكــم بفــوات عمرتــه تبعــا للحــج كــام حيكــم بفــساده ويلزمــه يف 

ُ دم للفوات ودم للقران ا:ُالقضاء ثالثة دماء ُت ودم للقـران الـذي يـأيت بـه للقـضاء ئـلفاٌ
ولو قضامها مفردين أجزأه عن النسكني وال يسقط الدم الثالث الواجب بسبب القـران 
يف القضاء; ألنه توجه عليه القران ودمه فإذا تربع باإلفراد ال يسقط الدم الواجب وشذ 

 .)٦(ً مفردا يسقط الدم الثالثًفحكى وجها أنه إذا قىضالدارمي 
  أنه )اإلمالء(عن نصه يف  نقل الروياين :ًوإذا قىض مفردا وأتى بالعمرة بعد احلج

فإن أحرم هبا من أدنـى احلـل مل يلزمـه أكثـر مـن الـدماء : (حيرم بالعمرة من امليقات قال 
ًوإن قـضاه متمتعـا : (قـال, )ب بسبب امليقـات ودم القـرانالثالثة ويتداخل الدم الواج

                                                 
 ).٦٢٨\٣(, النجم الوهاج )٢٥٦\٥(البحر ) ١(
وجاءت السنة املطهرة أال قضاء للنفل يف حـرص العـدو وبقـي مـا : (وفيه) ٢٩٠(, وجواهر اإلكليل )٣٥١\١(التفريع  ) ٢(

 ......)وأمتوا احلج العمرة هللا( عداه عىل عموم اآلية 
 ).٣٥٩\٣(, رشح الزركيش١١٤اجلامع الصغري ص)  ٣(
 .٢٦٣, كفاية املحتاج ص)١٦٨\٨(, املجموع )٢٥٦\٥(, البحر)٥٦٠\٢(التتمة  ) ٤(
 .٢٦٣, كفاية املحتاج ص)٣٨٢\٤(, البيان )٥٥٦\٢(التتمة  ) ٥(
 .١٦٣, كفاية املحتاج ص)١٦٩\٨(, املجموع )٣٨١\٤(,الييان )٥٦٠\٢(التتمة  ) ٦(

 
 

 ب//١٩٥
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وجـب دم التمتـع أجزأه إال أنه حيرم باحلج من امليقات فـإن أحـرم بـه مـن جـوف  مكـة 
 . )١()فيه دم القران; ألنه بمعناه//ودخل 

ً سـواء قـىض مفـردا أم قارنـا ,فحصل أنه يلزمه ثالثة دمـاء ً ًأم متمتعـا وإن أسـاء يف تـرك ٌ
عند الكالم يف التمتع ما امليقات يف حالة اإلفراد والتمتع وقد ذكرنا يف باب دخول  مكة 

ٌيقتيض عدم التداخل عىل الصحيح وكام أن العمرة تابعـة لـه يف اإلدراك يف حـق القـارن 
مل يفسد عمرته وإن مل يكن أتـى بـأعامل العمـرة يف حتى لو رمى القارن وحلق ثم جامع 

ٍوجه غريب ضعيف أهنا تفسد ٍ)٢(. 
إن : (أطلق األكثرون وجوب القضاء كام أطلق صاحب الكتـاب وقـال الرافعـي :فــرع

 وهذا يـوهم أن حجـة )٣() ًطوعا فعليه قضاؤهًكان فرضا فهو يف ذمته كام كان وإن كان ت
أنه ال فرق يف وجوب القضاء (اإلسالم تبقى عىل الرتاخي وقد قال هو يف احلج الفاسد 

 واملقـصود يف البـابني واحـد والقـضاء يف الفـرض )٤() بني حج الفـرض وحـج التطـوع
أوىل ٌواجــب يف الفــوات كــام يف اإلفــساد وإذا وجــب القــضاء يف التطــوع ففــي الفــرض 

ٍوفائدة إجياب القضاء يف الفرض الفور واإلتيان به عىل الوجه الفائت أما إجيـاب حجـة 
 .أخرى فال

ملـا أحـرم هبـا : (وصف حجة اإلسالم بالقـضاء وال وقـت هلـا? قلـتتكيف : فإن قلت 
أن من دخـل يف الـصالة وأفـسدها ثـم فعلهـا : (تضيق وقتها وقد قال بعض األصحاب

واحلج أوىل بذلك وإن نوزع يف ذلك يف الصالة فال يتأتى نـزاعٌ  ) ًيف الوقت كانت قضاء
                                                 

ــان )٢٥٨ ٢٥٧\٥(البحــر  ) ١( ــه صــاحب ) ١٧٠ ١٦٩\٨(,املجمــوع )٣٨٢\٤(, البي ــارة ) البحــر(نقل ًخمتــرصا وهــذه عب
فإن أحرم هبا من أدنى احلـل مل يلزمـه أكثـر مـن الـدماء الثالثـة; ألنـه وإن تـرك : , قال)اإلمالء(الروياين يف النص األول من 

 .بب امليقات فتداخالاإلحرام من امليقات فالدم الواجب بسبب امليقات ودم القران بس
 .١٦٣, كفاية املحتاج ص)٨٦٤\٢(احلاوي ) ٢(
 ).٥٣٥\٣(العزيز  ) ٣(
 ).٤٨٢\٣(العزيز  ) ٤(



  
٧٧٦ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

يف احلج; ألن آخر وقت الصالة مل يتغري يف حقه بالرشوع فلم يكن لفعلها هـذا اإلفـساد 
ًوقعا هلا يف غـري وقتهـا واحلـج بالـرشوع يـضيق وقتـه ابتـداء وانتهـاء فإنـه ينتهـي بوقـت 

: فصح وصفه بالقضاء عىل أنه يمكن أن يقالالفوات ففعله يف السنة الثانية خارج وقته 
إن إطالق القـضاء هنـا باالصـطالح اللغـوي وأن املـراد وجـوب اإلتيـان بالفائـت عـىل 
الفور وال يمنع وجوب الفور وإن مل يوصف بالقضاء االصطالحي واملقـصود إنـام هـو 

 .املعنى ال التسمية
ً فرضـا كـان أو تطوعـا ,حراماملحرص بالتحلل يرجع إىل ما كان عليه قبل اإل:  فإن قلت ً

ألن املحرص مأذون له من جهة الـرشع يف التحلـل فبـإذن :  قلت!فهال كان الفوات مثله
ٍالشارع صار البقاء يف احلج غري واجب عليـه فـإذا خـرج منـه خـرج مـن عبـادة ال جيـب 
ا إمتامها مع أن اهلدي يقيمه مقام ما صد عنه وإن مل جيز عن حج اإلسالم عىل ما سبق أم

ٌهنا فلم حيصل سبب مبيح للخروج قبل فواته فلفائت حج جيب إمتامه فوجـب تداركـه 
 .مومل يفرقوا يف إجياب الفور بني املعذور وغريه بخالف الصالة واهللا أعل

 
 
 
 
 

 :نختم هبا كتاب احلج : فروع
 .)١(ٌ وهي ثالثة بعد يوم النحر األيام املعدودات أيام الترشيق باإلمجاع: أحدها

                                                 
, )٣١٠\٣(, هنايـة املحتـاج )٥٥٠\٣(, العزيز )٨٨٣\٢(, واملسالك يف املناسك )١٤٠\١(أحكام القرآن البن العريب  ) ١(

 .١٠١ النحر ويومان بعده صوذكر يف اجلامع الصغري أليب يعىل احلنبيل أنه يوم

 
األيام املعلومات 

 .واملعدودات
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 روى البيهقي ,)١( واأليام املعلومات هي العرش األول من ذي احلجة آخرها يوم النحر
 وقـال ,)٢()األيام املعلومات أيـام العـرش: (قالٍبإسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس 

يـوم عرفـة ويـوم : ( وقال أبـو حنيفـة ,)٣()يوم النحر ويومان بعده: املعلومات: (مالك 
 ,)٥()ويومـان بعـده يوم النحـر (//: وقال عيل بن أيب طالب ,)٤()النحر واحلادي عرش

 .)٧()املعلومات أيام الترشيق: ()٦(قال مقاتل 
ًإذا ضـل هديـه فأهـدى هـديا مكانـه ثـم وجـد اهلـدي : ( قال القايض أبو الطيـب :الثاين

أن  وأما األول فيحتمـل ,ًالضال يلزمه أن هيدي املوجود وكون الثاين واجبا ال شبهة فيه
ً كام إذا مل جيد ماء وال ترابا وصىل,ٌ واجب:يقال ٍ بواجب فإنه إذا  ليس, وحيتمل أن يقال,ً
 ذكـر ذلـك القـايض أبـو ,)ًا مل يفرقه جاز له أن يرجع فيـهران ذلك األول يف يده منحوك

ًأن اهلدي املعني أوال إذا ضل بغـري تقـصري : (ً وقال غريه تفصيال ال بد منه وهو,الطيب 
 وإن كان فيه بتقصري لزمه الطلب فإن مل يعـد ,ال يلزمه طلبه إن كان فيه مؤنةمل يضمن و

                                                 
 ).٣١٠\٣(, هناية املحتاج )٢١٣\١(, النظم املستعذب )٤٥٨\٢(روضة الطالبني  ) ١(
 ).٢١٥\٢(, معامل التنزيل )١٠١٤٥(كتاب احلج, باب األيام املعلومات واملعدودات  ) ٢(
 .٢١٨ األمهات ص, جامع)٩٩\٣(, املنتقى)٢٠٠\١٥(, االستذكار)٦٦١\١(, املعونة )٣٩٠\١(التفريع ) ٣(
, ومل أجده يف غريه من كتب احلنفية وقد علـق حمقـق املـسالك )٤٥٠\١(, حلية العلامء )٨٨٤\٢(واملسالك يف املناسك  ) ٤(

ًمل أقف عىل مستند من كتب احلنفية يؤيد ما ذكره الكرماين مطلقـا ثـم ذكـر عـن بعـض أصـحابه : يف املناسك للكرماين بقوله
واهللا أعلـم . يس فيه ذكر يوم عرفة ثم اعتذر املحقق عنه بأنه ربام نقل ذلك من حلية العلامء للـشايشًقريبا من هذا القول, ول

 . بالصواب
 . يوم النحر وثالثة أيام بعده: ونقل أنه قال) ٢١٥\٣(معامل التنزيل  ) ٥(
هتـذيب األسـامء واللغـات . يثـهمقاتل بن سليامن, صاحب التفسري, كان اإلمام أمحد ال تعجبه الرواية عنه, وتركوا حد ) ٦(
)١١١\٢ .( 
 ).٢١٤\٣(معامل التنزيل  ) ٧(

 أ//١٩٦

إذا ضــــل 
اهلــدي أو 

 .عطب
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 وإذا مـىض بعـض أيـام التـرشيق ثـم ضـلت فهـل هـو , واألضحية املعينة كذلك,ضمنه
 .)١()ال كمن مات يف أثناء وقت الصالة املوسع:  أصحهام,تقصري? وجهان

ا ذبحهـا وبعـد وقتهـا وحيث وجد اهلدي لزمه ذبحه وحيث وجد األضـحية يف وقتهـ  
ًأيضا يذبحها ويكون قضاء وال يلزمه الصرب إىل قابل ويـرصفها مـرصف الـضحايا عـىل  ً

 .)٢(عىل املساكني فقط: املذهب وقيل
ً أما إذا عني هديا أو أضحية عام يف ذمته تعني وزال ملكـه عنـه عـىل املـذهب فـإن هلـك  ً

فعـىل هـذا ينفـك ملـك املعينـة قبل حمله أو تعيب يرجع الواجب إىل ذمته عىل الصحيح 
 عـىل األصـح املنـصوص فلـه بيعهـا وسـائر التـرصفات وعـىل الوجـه ,عىل االسـتحقاق

 .)٣(اآلخر جيب ذبحه وذبح آخر سليم
عـود املعيبـة إىل ت وعىل هـذا ة, ولو هلك أو تعيب بعد املحل فاألصح أنه يلزمه صحيح

 .)٤(ملكه عىل األصح
 وهـل ,فنحره رجـع الواجـب إىل ذمتـهوله  احلرم  ولو عطب هذا اهلدي املعني قبل وص

 .)٥(? فيه الوجهان الصحيح يملكريملك املنحو
ال; لعـدم :  والثاين,ُ لزمه إخراج ما كان يف ذمته عىل املذهب,ولو ضل هذا اهلدي املعني

 :أصـحهام عنـد البغـوي , تقصريه فإن ذبح ثم وجد الضال فهل يلزمـه ذبحـه? وجهـان
 ويف هذا املوضع يأيت كالم القايض أيب الطيب ,)٦( باللزوم)الشامل( وقطع صاحب ,ال

                                                 
 ).٣٤٧\٨(, املجموع )٤٨٧\٢(روضة الطالبني  ) ١(
وهـو : والقول برصفه عىل املساكني قال يف املجمـوع ) ٣٤٧\٨(,املجموع )٤٨٧\٢(,روضة الطالبني )٥٩٤\٢(التتمة  ) ٢(

 . فوهو شاذ ضعي.... وجه أليب عيل بن أيب هريرة
 ).٤٨٤\٢(روضة الطالبني  ) ٣(
 ).٤٥٨\٢(,روضة الطالبني )٤٢٨\٤(,البيان )٥٨٥\٢(التتمة  ) ٤(
 ).٥٨٤\٢(التتمة  ) ٥(
 ).٤٢٨\٤(, البيان )٥٨٧\٢(التتمة  ) ٦(
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ًدا ثـم وجـد الـضال قبـل ذبـح البـدل الذي صدرنا به الفرع فلـو عـني عـن الـضال واحـ
ذبـح األول :  والثالـث,ذبـح البـدل فقـط: والثـاين,يلزمه ذبحهـام:  أحدها,فأربعة أوجه

 فـإن كـان ,يتخري فيهام هذا كله إذا عني مثل الذي يف ذمته:  والرابع , وهو األصح,فقط
يلزمـه ذبحهـا وال جيزيـه; : (واألصـحاب قال ابـن احلـداد ,ا عيبهبًدونه بأن عني  شاة 

عتـق أألن الذي يف ذمته صحيح وإنام أوجبنا ذبح هذه ألنـه التزمـه هبـذه الـصفة كـام لـو 
ال جيـب ذبحـه كـام لـو أخـرج  ًوجهـا أنـه) تتمـةال( وحكى صاحب ,)ًمعيبا عن الكفارة

  ,املعيبة يف الزكاة ورشط أنه عن زكاته يرد إىل ملكه
 فإن هلكت قبـل وصـوهلا , لزمه نحرهاًأو  بقرة ًفعني  بدنة ًوإن عني أعىل بأن كان  شاة 

إن فرط لزمه :  وقيل,يلزمه مثل ما عني:  وقيل, ال يلزمه إال مثل التي يف ذمته:فاألصح
 .)١(مثل الذي عني وإال فالوجهان

 فهـذا يتعلـق , ) البدنـة//هللا عـيل أن أهـدي هـذه: (ًوصورة اهلدي املعني أوال أن يقول
املعني عام يف الذمة, أن يكـون يف ذمتـه هـدي واجـب,  وصورة ,باملعني وال تعلق بالذمة

                                                                         ). عام عيل بدنةهللا أن أهدي هذه ال: (فيقول
 فـإن أجرهـا فركبهـا املـستأجر فتلفـت ضـمن , ال جيوز إجارة اهلدي واألضحية:الثالث

 .)٢(األكثر من املسمى وأجرة املثل:  وقيل,املؤجر القيمة واملستأجر أجرة املثل
نـذورة املعينـة  وامل, إذا ولـد اهلـدي واألضـحية املتطـوع هبـام فالولـد ملـك كـاألم:الرابع

ً سواء كانت حامال عند النذر أم محلت بعده,ًابتداء يتبعها ولدها بال خالف  فإن ماتت ,ٌ
 , فكـذلك عـىل الـصحيح, ولو عينها بالنـذر عـام التزمـه يف الذمـة,األم بقي حكم الولد

 بـاألول فهلكـت أو : وإذا قلنـا,يتبعهـا مادامـت حيـة:  والثالث,ملك للمهدي: والثاين

                                                 
 ).٤٩٣\٢(, روضة الطالبني )٤٢٨\٤(, البيان )٣٧١\٥(, البحر)٥٨٥\٢(التتمة  ) ١(
 ).٢٠٢ \٨(ع , املجمو)٤٩٣\٢(روضة الطالبني  ) ٢(

 
 ب//١٩٦

ولــــد اهلــــدي 
 . واألضحية

إجارة 
اهلدي 
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 ,ً فاألصح أن الولد يكون ملكـا للفقـراء, تعود هي إىل ملك املهدي:ٌيب وقلناأصاهبا ع
 فـإن الولـد يكـون للمـشرتي وإذا مل ,ة يف يد البائع ثـم هلكـتيبكام إذا ولدت األمة املع

 .)١(يطق ولد اهلدي امليش محل عىل أمه أو غريها
ٍد ال جيـوز حلـب يشء  إذا كان لبن اهلدي واألضحية املنذورين قدر كفاية الول:اخلامس ُ

 وإن فـضل عـن ري الولـد فاألصـح , فإن حلب فهزل الولد بذلك فعليه ما نقـص,منه
 ,إن أمكن ةجيب نقله إىل  مك:  وقيل,جيب التصدق به:  وقيل,جواز رشبه وسقيه لغريه

م اللبن حكم الزائد عـىل  ولو مات الولد كان حك, فإن تعذر تصدق به,ولو بالتجفيف
 .واهللا أعلم.)٢(حاجته
ً صوف اهلدي املنذور إن كان يف بقائه مـصلحة أو كـان وقـت ذبحـه قريبـا ومل :السادس

 ,يستـصحب الـصوف إىل  احلـرم :  وقيـل, مل جيز جـزه وإال جـزه وانتفـع بـه,يرض بقاؤه
 .)٣(ً جيز أصالال:  وقيل,ويتصدق به هناك

:  وقيـل, أتلف املهدي اهلدي ضمنه بأكثر األمرين من قيمتـه ومثلـه كاألضـحية:السابع
ٌيضمنه بقيمة يوم اإلتالف وإذا اشـرتى بالقيمـة وفـضلت فـضلة يمكنـه أن يـشرتي هبـا 

جيـب أن :  والثالـث,جيوز إخراج القيمـة:  والثاين,ًشقصا فاألصح يلزمه رشاؤه وذبحه
أنـه :  واخلـامس,ٍله رصفها يف جزء مـن غـري املثـل:  والرابع, ويتصدق بهًيشرتي هبا حلام

يملك هذه الفضلة فإن مل يمكن رشاء شقص سـقط األول ويكـون األصـح الثـاين فـإن 
 .)٤(أتلفه أجنبي مل يلزم إال القيمة

                                                 
 ).٢٠٣ , ٢٠٢\٨(, املجموع )٤٩٣\٢(, روضة الطالبني )٤٢٩\٤(, البيان )٥٨٦\٢(التتمة  ) ١(
ونقــل جــواز ) ٢٠٣\٨(, املجمــوع )٤٩٣\٢(, روضــة الطــالبني )٣٦٩\٥(, البحــر )٥٨٣\٢(, التتمــة )٥٦٥\٣(األم  ) ٢(

 .الرشب عن اجلمهور
 ).٢٠٣\٨(ملجموع ,ا)٤٩٣\٢(, روضة الطالبني )٥٩١\٢(التتمة  ) ٣(
 ).٢٠٧ ٢٠٦\٨(, املجموع )٤٨١\٢(, روضة الطالبني٣٧٠ ,٣٩٦اإليضاح ص ) ٤(

صوف 
 اهلدي

لبن اهلدي 
 واألضحية
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ً اشرتى هـديا ثـم نـذر إهـداءه ثـم وجـد بـه عيبـا مل جيـز رده وجيـب األرش:الثامن  ويف ,ً
 املـساكني فـإن أمكـن رشاء : وبـه قـال األكثـرون, أحـدمها, األرش وجهانمرصف هذا
:  وقال الرافعـي ,يكون األرش للمشرتي:  والثاين,)١(] وجه السابقةاألو[هدي به لزم 

 .إنه الصحيح: ( وقال املصنف,)٣() إنه ال يصح غريه: ( وقال اإلمام ,)٢() إنه األقوى(
 .)٤()واهللا أعلم
ً إذا ذبح األضحية أو اهلدي املعينني أجنبي بعد بلوغ النسك إما ابتداء وإمـا عـام :التاسع

بح وإن ذبحـه بغـري إذنـه وقـع املوقـع يف الذمة بإذن املهدي وقع املوقع واليشء عىل الذا
مـابني ًأيضا وأجـزأ النـاذر; ألن ذبحـه ال حيتـاج إىل قـصده ويلـزم الـذابح األرش وهـو 

 أرش ال: ًوحيا; ألنه لو أتلفه ضـمنه فـإذا ذبـح ضـمن نقـصانه وقيـل//ًقيمته مذبوحا 
قت إال ما يسع ذبحهـا فـذبحها فـال أرش وإال إن مل يبق من الو: ( وقال املاوردي ,عليه

لـصاحب اهلـدي أن جيعلـه عـن الـذابح ويغرمـه القيمـة : (وقـال يف القـديم, )٥()وجب
 وإذا أوجبنا األرش فاألصح أنـه يـسلك مـسلك اهلـدي ,)ًبكامهلا بناء عىل وقف العقود

 فإن ,ً باقيا هذا كله إذا كان اللحم,للمساكني: أنه للمهدي والثالث: واألضحية والثاين
 ,يقـع التفرقـة عـن املهـدي كالـذبح:  وقيـل, وقـد سـبق,أكله األجنبـي فهـو كـاإلتالف

أكثـر :  قيمته عند الذبح والثـاين: أصحها, ويف قدر الضامن ثالثة أوجه,واألصح األول
غـريه ثـم أتلـف األمرين منها وقيمة اللحم وهذا اخلالف مطـرد يف كـل مـن ذبـح  شـاة 

 .)٦(حلمها
                                                 

 . وإال ففيام يفعله به األوجه السابقة يف املسألة قبلها إذا أتلفه وفضل عن مثله يشء): ٢٠٨\٨(يف املجموع  ) ١(
 ).٢٠٨\٨(املجموع  ) ٢(
 ).٢٠٤\٨(هناية املطلب  ) ٣(
 ).٢٠٨\٨(, املجموع )٤٩٥\٢ (روضة الطالبني ) ٤(
 ).١١٣ ,١٢٢\١٥(احلاوي  ) ٥(
 ). ٢٠٩ ٢٠٨\٨(, املجموع  )٤٨٢٤٨٣\٢(, روضة الطالبني )٥٨٧\٣(األم  ) ٦(

 أ//١٩٧
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 . املعني قبل بلوغ النـسك لزمـه التـصدق بلحمـه والبـدل يف وقتـه)١( ]ولو ذبح اهلدي [
ولو ذبحه أجنبي لزمه ما نقص من القيمة بسبب الذبح ولو ذبح األجنبي املعـني عـام يف 

 وملــك , ونقــصان اللحــم بالــذبح)٢( ]ولزمــه [ أخــذ صــاحبه اللحــم,الذمــة قبــل وقتــه
 .)٣( وبقي األصل يف ذمته,اجلميع
ٍ تقدم أن اهلدي املنذور وكل دم واجب:العارش  أما اهلـدي , ال جيوز لصاحبه األكل منه,ٍ

 ,وجيوز أن يأكل أكثـره ويتـصدق بـام يقـع عليـه االسـم,املتطوع به فيستحب األكل منه 
 واألصل ,)منهجيب أن يأكل : ( وقال ابن الوكيل ,)جيوز أكل مجعيه: (وقال ابن رسيج 

 , األمر عنـدنا باألكـل لإلباحـة وباإلطعـام للوجـوب)٤( چ ہ ہ ہچ : يف ذلك قوله تعاىل
 .)٥(للوجوب فيهام وعند ابن الوكيل ,لإلباحة فيهامج وعند ابن رسي
 البقـرة ٌ سواء أرادوا كلهم  , بقرة والبدنة سبق أن للسبعة أن يشرتكوا يف ال:احلادي عرش

 .)٦(تلهم ذميعىل جواز االشرتاك وإن كان يف مجأو بعضهم بل نص الشافعي 
ٌ ثم القسمة إن قلنا إفرازا جائزة وإن قلنا بيع فال لكـن هلـم طـرق منهـا أن يملـك أهـل : ً

 يبيـع الفقـراء وصـاحب اللحـم الكـل مـن ,ًالقربة أنصباهم ثالثة فـصاعدا مـن الفقـراء
 .)٧( أو يبيع الفقراء أنصباهم من صاحب اللحم, الثمننإنسان ويقسمو

 ًاءٍسـبعة أجـزاء فيكـون كـل جـزء لـسبعة ويعـني كـل مـنهم جـزأن جتـزأ  البدنـة : ومنها
ًفيشرتي من كل من رشكائه نصيبه منه بدرهم فيـصري ذلـك الـسبع كلـه ملكـا لـه; ألنـه  ٍ

                                                 
 ). ٢١٠\٨(مكررة, والصحيح كام يف املجموع بدون تكرار,املجموع) ولو ذبح اهلدي اهلدي(يف النسخة  ) ١(
 ).٢١٠\٨(املجموعكام يف ) لزمه(ًكأن هنا سقطا فيزاد  ) ٢(
  ). ٢١٠ ٢٠٩ \٨(املجموع  ) ٣(
 )..٣٦( احلج  ) ٤(
 .٤٨٦, كفاية املحتاج ص)٢٣٨\٨(, املجموع )٢٠٩\٥(, البحر )١١٥٤ −١١٥١\٢(, احلاوي ١٠٧اإلقناع ص ) ٥(
 .٣٦٨ ٣٦٧اإليضاح ص) ٣٦٥\٥(البحر ) ١١٤١\٢( احلاوي ١٠٧,اإلقناع ص)٤٤٧\٤(هناية املطلب  ) ٦(
 ). ١٩٣ ١٩٢\٨(, روضة الطالبني ٣٦٨, اإليضاح ص)٣٦٦\٥(البحر  ) ٧(

شــــرتاك اال
 يف اهلدي
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ٍيملك سبعة وقد اشرتى ستة أسباعه فإذا فعـل اجلميـع كـل سـبع لكـل واحـد وحيـصل 
ما جيري فيه الربا يمتنع قـسمته إال فـيام إذا أهـدى : (الثمن وقال ابن القاص املقاصة يف 

وهـذا لـيس : (قال القايض أبـو الطيـب ) وسلمه للفقراء فإنه جيوز هلم قسمته للرضورة
 .)١() بصحيح; ألهنم يمكنهم بيعه من أجنبي

  ال جيـــوز يف اهلـــدي إال مـــا جيـــوز يف األضـــحية هـــو الثنـــي مـــن  اإلبـــل :الثـــاين عـــرش
 .)٢( من  الضأن واجلذعواملعزوالبقر

ً وإن نذر أن هيدي شيئا مسمى لزمه ما سامه ً)٣(. 
 : وقال يف القديم) زيه إال ما جيزئ يف األضحيةال جي: ( وإن أطلق قال يف اجلديد

 .)٤() ٍهيدي أي يشء أراد ولو بيضه أو مترة (
 بـل ال جيـوز لـنعم   ا// لزمـه وال يلزمـه ذبحهـام بخـالفً أو  ظبيـة ً ولو عـني  دجاجـة 

 .)٥(ً; ألنه ينقص بل يرسله إليهم حيا رصح به الروياين الذبح يف غري  النعم 
 .)٦(ها املصنف يف باب النذرٌوقد بقي من أحكام اهلدي فروع أخرى ذكر

ن الواجب من الدماء ال جيوز األكل منه وحمل االتفـاق عـىل ذلـك  قدمنا أ:الثالث عـرش
ٍيف اجلربانات كالدم الواجب لـرتك مـأمور أو فعـل منهـي أو متتـع أو قـران كـل ذلـك ال 

                                                 
 ).٢٤٣٢٤٤\٨(, املجموع )٣٦٦\٥(, البحر )١١٤٢\٢(احلاوي  ) ١(
 .٣٦٦اإليضاح ص ) ٢(
 ). ٢٧٨\٨(املجموع  ) ٣(
ـــنجم الوهـــاج )٢٧٩\٨(, املجمـــوع  )٨٩ و٨٧\١١) (٣٦٢\٥(البحـــر  ) ٤( ـــال يف البحـــر) ١٢١\١٠(, ال ): ٨٩\١١(ق

 :عىل وجهني) قوله ولو بيضة أو مترة( يف هذاواختلف أصحابنا
ًقاله عىل وجه املبالغة ويعترب أن هيدي أقل ما يكون ثمنا ملبيع أو مبيع بثمنوال تكـون التمـرة الواحـدة ثمنـا وال مبيعـا,كام −١ ً ً

 .قلنا يف أقل الصدقات
 . أنه قال حقيقة; ألن التمرة هدي يف جزء جرادة−٢
 ).١٢١\١٠(الوهاج , النجم )٨٦\١١(البحر  ) ٥(
 .٥٦٣, الرساج الوهاج ص٥٤٨, كنز الراغبني )٩٥\١٠(النجم الوهاج  ) ٦(

 
 ب//١٩٧

اهلـــــــــــــدي 
كاألضــــحية 
 يف األحكام

 

األكل مـن 
اهلــــــــدي 

 .املنذور
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ي  وبه جـزم العراقيـون أنـه يلحـق بـه اهلـد, واملشهور,جيوز األكل منه عندنا بال خالف
 ,ٍ; ألنه يف مقابلة يشء فأشبه اجلربانـات)إن شفى اهللا مرييض: (ٍاملنذور نذر جمازاة كقوله

 ال يلزم فـال تفريـع : فإن قلنا, )بدنةهللا عيل أن أهدي هذه ال( أما الذي بغري رشط كقوله
وهـو :  أحـدمها, جيـوز أن يأكـل? فيـه وجهـان فهل, وهو املذهب, يلزم: وإن قلنا,عليه

 فإن أكل منه ضمنه وفـيام ,)١() إنه أشبه بمنصوص الشافعي : (األصح وقال املاوردي 
جيوز أن يأكل وهو قول أيب إسحاق املروزي :  والثاين,يضمن به األوجه الثالثة السابقة

ومجاعـة جـواز منه; ألنه متطوع بإجيابه فصار كاملتطوع من غري إجياب وصـحح القفـال 
هــؤالء مل  وكــل ,ًاألكـل مــن املنـذور ومل يفرقــوا بـني أن يكــون النـذر معلقــا بـرشط أوال

ويشبه أن يتوسـط فـريجح يف : ( قال الرافعي ,يفرقوا بني النذر املعني واملرسل يف الذمة
ٍ أو ذبح بال تعيني; ألنه عن ديـن ,ٌ ويف املرسل املنع سواء عني عينه ثم ذبح,املعني اجلواز
 وهـو مقتـىض سـياق ,)احلـاوي ( وإىل هذا ذهب صـاحب  ,)شبه اجلرباناتيف الذمة فأ

:  ذكره يف األضـحية يف باهبـا وقـالواملاوردي, )٢( هكذا حكاه الرافعي ,الشيخ أيب عيل 
 والـذي ,)إنه ليس ملا ذكره معنى يعول عليـه: ( وقال الشايش ,)٣() إنه الصحيح عنده(

ه مـا حكينـاه عـن العـراقيني مـن غـري تفـصيل بـني املعـني يف اهلدي يف بابذكره املاوردي 
 .)٤(واملرسل

 إذا مل ينحر اهلدي املنذور حتى مات مـع القـدرة عـىل نحـره ضـمنه وغرمـه :الرابع عرش
ومـع عـدم ) ملـساكني موضـعه: (يـث قـالحً خالفـا أليب عـيل الطـربي ,ملساكني  احلـرم 

                                                 
 ). ١١٥٢\٢(احلاوي  ) ١(
 ).١٠٧ \١٢(العزيز  ) ٢(
 ).١١٩\١٥(احلاوي  ) ٣(
 ).٢٤٠\٨(, املجموع )٤٨٩\٢(,روضة الطالبني )٤٢١−٤١٨\٤(, البيان)١١٥٢\٢(احلاوي  ) ٤(
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القدرة ال يضمن ولو نذر عتق عبده وأخره حتى مـات ال يـضمن; ألن املـستحق العبـد 
 .)١(وقد مات وهاهنا املستحق املساكني وهم باقون

تقدم أن اهلدي الواجب إذا عطب ونحره وغمـس نعلـه يف دمـه ورضب : اخلامس عرش
 ال حيتاج إىل لفـظ اإلباحـة يف أظهـر القـولني ,نيهبا صفحة سنامه وخىل بينه وبني املساك

ومل يأكلـه النـاس   إذا مل حيصل لفظ, فعىل ما صححه املاوردي ,الثاينوصحح املاوردي 
 .)٢( فعليه ضامنه ملساكني  احلرم ,حتى هلك أو تغري

 إذا عطب اهلدي ونحره يف الطريق جيب محل جالله وإيصاهلا إىل  احلـرم :السادس عرش
ذين وكذلك تفرقـة النعلـني اللـ,  قاله املاوردي ,وتفرقتها يف مساكينه; لقدرته عىل ذلك

ن إ: ( وغـريه)التتمـة( واملعروف الذي قالـه صـاحب ,فيه عىل ما اقتضاه كالم املحاميل 
 , وجـب,فـإن نـذر ذلـك// ال واجبة عىل أن هذا بحـسب النـذرٌتفرقة اجلالل مستحبة

 .)٣()وإال فال
 إذا كان الدم يف الذمة وعينه بالنذر يف معني وعطـب ذلـك املعـني وأخـرج :السابع عرش

عليـه إخـراج مـا بيـنهام مـن : ( قـال يف القـديم,بدله وكانت قيمتـه أقـل مـن قيمـة األول
) يس عليـه وهو الـصحيح لـ: ( وقال يف اجلديد,)الفضل يتصدق به عىل مساكني احلرم 

 .)٤(حكامها املاوردي 
 هللا عـيل أن أهـدي هـذه  البدنـة : فيام إذا تعني اهلدي بقولـه: ( قال املاوردي :الثامن عرش

ِدهلا? وجهان مبنيان عىل الوجهني فيام إذا بلغ حمله هل له  هل عليه ب,وعطب يف الطريق
 بينه وبني مساكني املوضع ومل  نعم فإذا عطب دون حمله نحره وخىل:األكل منه? إن قلنا

                                                 
 ).٢٠٦\٨(, املجموع )٤٩\٤(, البيان )٣٧٧ ٣٧٦ (, البحر)٥٩٤\٢(التتمة  ) ١(
 ).٢٠٦ \٨(, املجموع )٣٧٥\٥(, البحر )٥٩٣\٢(, التتمة )١١٥٥\٢(احلاوي  ) ٢(
 ).٥٩١\٢(, التتمة )١١٥٨\٢(احلاوي  ) ٣(
 ).١١٥٨\٢(احلاوي  ) ٤(

 
 
 

 أ//١٩٨

ذا تعيب إ
  .اهلدي
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 ال جيـوز أن يأكـل : وإن قلنـا,يأكل منه وال أحد من أهل رفقته وليس عليه إخراج بدلـه
 واألول مـن الـوجهني , منه وعليه بدلـهمنه فليس عليه نحره وإن نحره كان له أن يأكل

 .واهللا اعلم. )١()أصح
:  وقيـل,ًهداءه ثم وجد به عيبا امتنع الرد ويكون األرش لـها اشرتاه ونذر :التاسع عرش
 .)٢(للمساكني
ال يلـزم إذا عطب اهلدي أو تغيب بعد الوصول إىل  احلـرم : ( قال ابن احلداد :العرشون
مـا مل  والصحيح أنه حيث حكمنـا بلـزوم البـدل يف الطريـق فكـذلك يف  احلـرم ,)إبداله

 .)٣(ينحر ويفرق عىل الفقراء
ٍعـن هـدي أو أضـحية يف ذمتـهً إذا عـني  شـاة :ناحلادي والعرشو  يتعـني فـذبح : وقلنـا,ٍ
ذمتـه? أ يف املعينة لو تلفت هـل تـرب خيرج عىل اخلالف: (اإلمام  قال ,أخرى عام يف ذمته

 الثانيـة عـام  ففـي وقـوع, وهو األصـح, ال: وإن قلنا, نعم مل تقع الثانية عام عليه:إن قلنا
 .)٤() تقع ففي انتقال األوىل عن االستحقاق اخلالف السابق: فإن قلنا,عليه تردد

جيوز أن يقـال ملـن حـج حـاج بعـد حتللـه وبعـد وفاتـه : ( قال املصنف:الثاين والعرشون
 أحدكم إين يقولنال : ()٦(موقوف منقطع وعن ابن مسعود ,)٥()ة يف ذلكًأيضا وال كراه

 . )١()حاج فإن احلاج هو املحرم

                                                 
 . والنقل بترصف من الشارح) ١١٦٠\٢(احلاوي  ) ١(
 .)٣٤٠\٨(, املجموع )٣٧٧\٥(البحر  ) ٢(
 ).٣٦٨\٥(,البحر )٤٢٦\٤(, البيان )٥٨٥\٢(التتمة  ) ٣(
, والنقل عن اإلمام كام هو يف املجموع ويف النهاية املسألة طويلـة, وذكـر )٢١٢\٨(, املجموع )١٩٦\١٨(هناية املطلب ) ٤(

 . اهنا من لطائف املذهب
 ).٢٦٧\٨(املجموع  ) ٥(
وأمـا : ّاحلاج عىل املحرم وغريه, واحلديث يف منع ذلك ففيه سقط يقدر بـيف الكالم نقص إذ إن املسألة يف جواز إطالق  ) ٦(

 .استدالهلم بأثر ابن مسعود فهو موقوف منقطع

إذا عني شـاة 
عن هدي أو 
ــــحية يف  أض

ــه ــذبح ذمت  ف
ــــرى  يف. أخ
 القضاء
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ٌ االشـتقاق رشط لـصدق املـشتق منـه وذلـك يف أنـه واملسألة تتخـرج عـىل أن بقـاء وجـه
 .)٢( أما جواز اإلطالق فال خالف فيه ,حقيقة أو جماز

 فاألفضل أن جيمع مع اإلمام ,بني املغرب والعشاء إذا مجع  بمزدلفة :الثالث والعرشون
 ,قالـه الرويـاين . ٍوال يتنفل بصالة بني املغرب والعشاء وال بعد العشاء; للخرب يف ذلـك

 .)٣()الدعاء أهم يف ذلك املكان: (وقال
وأحـب للمحرمـة أن : قـال يف القـديم: ()التجريد (يف قال املحاميل :  الرابع والعرشون

تسرت رأسها وللمحرم أن يكشف رأسه فإن سـرت الرجـل رأسـه وكـشفت املـرأة رأسـها 
 خـالف يف وجـوب ُهـذا لفظـه فأمـا يف الرجـل فـال يعـرف. ولكنه خـالف الـسنة) جاز

ٌه بام ال يعد ساترا كاليـد ونحوهـا ال أنـه جـائز أو سـرتها كشف الرأس فلعل مراده سرت ً
 ملـن ِضـحَأ ( :, واستدلوا له بقـول عمـر بـن اخلطـاب ,)٤(ٍبمحمل ونحوها وهو الظاهر

 هذا هو املراد صح احلكـم عـىل املـرأة باسـتحباب الـسرت هبـذا  وإذا كان,)٥()أحرمت له
 .املعنى وجواز الكشف

                                                                                                                                            
وأما ما رواه البيهقي عن القاسم بن عبد الـرمحن عـن ابـن : فوجدهتا كذلك ونصه) ٢٦٧\٨: (وراجعت املسألة يف املجموع

) املسلم ليس برصورة, وال يقولن أحدكم إنى حاج, فان احلاج هـو املحـرمال يقولن أحدكم إين رصورة, فإن (مسعود قال 
 ... فهو موقوف منقطع

) ٢٥٦\٣) (١٤٠٧٨(ابــن أيب شــيبة, كتــاب احلــج, بــاب يف الرجــل إذا خــرج إىل مكــة فــال يقــل إين حــاج ومــا يقــول  ) ١(
 ).٢٦٧\٨(املجموع : وذكره يف) ٢٧٠\٥) (٩٧٧١(والبيهقي, كتاب احلج, باب من كره أن يقال للذي مل حيج رصورة 

 ). ٢٦٧\٨(,املجموع )٩١\٢(البحر املحيط  ) ٢(
 ).١٩٠\٥(البحر  ) ٣(
 ). ١٠٦\٥(البحر  ) ٤(
والـسنن الكـربى للبيهقـي, كتـاب ) ٢٧٤\٣)(١٤٢٥٠(مصنف ابن أيب شيبة, كتاب املناسك, باب يف املحرم يـستظل ) ٥(

أن ابـن : وعن ابن عمر  واحلديث له قـصة وهـي) ١١٢\٥) (٩١٩٢(احلج, باب من استحب للمحرم أن يضحي للشمس 
 .ًعمر أبرص رجال عىل بعريه وهو حمرم قد استظل بينه وبني الشمس فقا ل له ذلك

كــــــــشف 
ـــــــرأس  ال

محـــــرم لل
. واملحرمة
 يف القضاء

 

األفــضل يف 
مجـــــــــــــع 
ـــة أن  مزدلف
يكــون مــع 

  .اإلمام
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  فعلته املرأة ال يؤثر يف احلج // أما الكشف الواجب يف رأس الرجل املحرم فإذا
ٌلكن رأسها عورة ال جيوز النظـر إليهـا إذا كانـت حـرة وهـل جيـوز كـشفها يف اخللـوة أو 

 .ً? مل أرفيه نقال)١( يف سرت العورة يف اخللوةجيري فيها اخلالف الذي
: ًإذا تـرك الرجـل أو املـرأة يف رأسـه زاووقـا يعنـي: ()األم(  قال يف :اخلامس والعرشون

ًزئبقا ثم أحرما فقتل الدواب به فال فدية فإن تركاه بعد اإلحرام فقتـل الـدواب فعلـيهام 
 . )٢()الفدية

ُأن املحل إذا رمـى : يف القسم األولوجييء عىل قياس ما ذكره الشافعي : (قال املحاميل 
ٍسهام عىل صـيد  ثـم أحـرم فأصـاب الـسهم أو صـاد  ,ً أو نـصب شـبكة,ً أو أرسـل كلبـا,ً

مثــل هــذا عــن :  قلــت,) أو وقــع يف الــشبكة صــيد فــامت أنــه ال يلزمــه الــضامنالكلــب 
ٌنص آخـر خيـالف هـذا وإمـا  وأن األصح خالفه فإما أن يكون للشافعي ,)٣(البندنيجي 

وضع الزئبق يف الرأس وهذه املسائل ثم إن األصح أن قتل القمل ال يلـزم أن يفرق بني 
 هذا النص إنام يستمر عىل ظاهره عنـد مـن يوجـب يف قتـل القمـل صـدقة يف )٤(به يشء

 اخلـالف يف )العـدة (الرأس ما يقبل بالزئبق غـري القمـل ونحـوه وهلـذا جعـل صـاحب 
تلــه أمــا إذا وضــع الزئبــق قبــل وجــوب الــصدقة بقتــل القمــل إذا كــان بعــد اإلحــرام فق

ًاإلحرام فقتله بعده مل يكن عليه يشء قوال واحدا  .واهللا أعلم. )٥(ً

                                                 
 . واختار أن كشف العورة لغري عذر يف اخللوة حرام) ٢٠٢٠\٨(روضة الطالبني  ) ١(
 . املذهب الشافعيمل أقف عىل هذا النص يف األم وال فيام بني يدي من كتب ) ٢(
 ).٣١٣ ٣١٢\٧(املجموع  ) ٣(
ً, وذكر البيهقي يف القمل عن ابن عباس وعن ابن عمر آثـارا أهنـا ال جيـب فيهـا يشء ثـم ذكـر أثـرا )١٩\٧(رشح السنة ) ٤( ً

ٍواحـــدا عـــن ابـــن عمـــر أنـــه يتـــصدق بكـــرسة أو بقـــبض مـــن طعـــام الـــسنن الكـــربى كتـــاب احلـــج بـــاب قتـــل القمـــل  ٍ ً
)١٠٠٦٧)(١٠٠٦٦) (١٠٠٦٥() ١٠٠٦٤)(١٠٠٦٣.( 
 .ذكرا قتل القمل ومل يتعرض للزئبق) ٣٣٨\٧(, املجموع )٣٣٤\٥(البحر  ) ٥(

 ب//١٩٨

 
مــــن الــــدعاء 
املستحـــــــسن 

 .يوم عرفة
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: ةفيام يقوله يوم عرف من الدعاء املستحسن الذي ذكره الروياين :السادس والعرشون
ٌخيفى عليك يشء اللهم إنك تسمع كالمي وترى مكاين وتعلم رسي وعالنيتي وال (

 وأدعوك دعاء , وأبتهل إليك ابتهال العبد الذليل,من أمري أسألك مسألة املسكني
اخلائف الرضير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت عربته وذل لك جسده ورغم لك 

ً وكن يب رؤفا رحيام,ًأنفه اللهم ال جتعلني بدعائك شقيا  يا خري املسؤولني ويا خري ,ً
ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد حيي الرامحني, , ويا أرحم املعطني

ٍويميت وهو حي ال يموت بيده اخلري وهو عىل كل يشء قدير ِ   .واهللا أعلم.)١()ٌ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
فيـه حييـى بـن : وقـال) ٢٥٢\٣( وجممـع الزوائـد ٢٤٧, واملعجم الصغري ص,٢٧٤ص) ٨٧٧(الطرباين, كتاب الدعاء ) ١(

ذكـره العقـييل يف الـضعفاء, ولكنـه . ه رجال الـصحيحروى عنه حييى بن بكري مناكري وبقية رجال: صالح اإلييل, قال العقييل
 ).وهو حي ال يموت(و ) حييي ويميت(هنا زيادة ) ١٨٧ \٥(أحاديثه مناكري أخشى أن تكون منقلبة البحر : قال
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 ــــــة                    اآليــ م ــــــرقـــــ      ال
 
 

              السورة    ورقم 
اآلية                                          

 الصفحة 

١.   
 m ِفول وجهك شطر املسجد ِ ْ ََْ ْ َ ََ َ ْ َ َِّ

ِاحلرام َ َْ ....l 

 ٥٤٣ )١٤٤(   البقرة 

٢.  mَاختذوا من مقامو َ َ ْ ِ ُِ َإبراهيم  ِ َّ َِ ْ ِ

َمصىل ُ  l   

          ٣٥٠        ـ          ٣٤٩   )١٢٥(البقره

٣.  
 

         m   َِِّوأمتوا احلج والعمرة هللا َ ْ ُ َ َّْ َْ ْ ُّ ِ َ
..l                 

    ـ ٥١٨   ـ    ٥٣٧    ـ      ٨٦   )١٩٦(البقرة 
٦٢٤ 

 
 
 

٤.  mْفإن أحرصتم ُ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ....l 
 

     ـ  ٧٤١   ـ  ٧٤٠ ـ    ٧٣٩ )١٩٦(البقرة 
٧٤٣ 

٥.        m  َفمن متتع بالعمرة إىل ِ ِ َ ْ َُ َ ْْ ِ َّ َ َ َ    
ْاحلج فام استيرس من ِِّ َ ََ ْ َْ َ ِ اهلدي  َْ ْ َْ

l         

 ٥٣٩ )١٩٦(البقرة 

٦.  m َّوال حتلقوا رءوسكم حتى َ َْ َ ُُ ُ ُ ِ ْ َ
ُيبلغ اهلدي ْْ ََْ ُ َ..l 

 ٧٥٩    ـ  ٧٥٦    ـ  ٦١٠ )١٩٦(البقرة 

٧.  : m ًفمن كان منكم مريضا ِ َ ْ َُ ْ ِ َ َ ْ َ
ْأو به أذى من رأسه ففدية من  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َْ َ ْ َ ًَ ِ

ْصيام أو صدقة أو  َ َْ ٍَ َِ َ ٍ َ
ُنسك ُ...l 

 ٦٢٨ )١٩٦(البقرة 

٨.  m ُذلك ملن مل يكن أهله ْ ْ ُْ َ ُ َ ْ َ َِ َِ َ
ِحارضي املسجد  ِِ ْ َْ ِ َ

ِاحلرام َ َْ....l             

             ٥٤٠       ـ ٥٣٦ )١٩٦(البقرة 
          ٥٥٤      ـ  ٣٥٣
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٩.  m  َفمن تعجل يف يومني فال َِ ِْ َ َ َْ َّ َ َْ َ

َإثم عليه ومن تأخر فال إثم  َ َ ْ َْ ِْ َِ َّ ََ ْ َ َِ َ

َعليه ملن اتقى َّ ْ ََِ ِ ْ َl    

 ٤٠٧  )٢٠٣(  البقرة 
 

١٠.  mٌحلج أشهر  ا ُ ْ َ ُّ َْ
ٌمعلومات َ َُ ْ..l                           

 ٧٧٧     ـ  ١٩٨  )١٩٦(البقرة 
 

١١.   mَِال جناح ْعليكم إن طلقتم  َُ ْ ُْ ْ َّ ََ ْ ِ ُ َ
َّالنساء ما مل متسوهن ُ ُّ َ ََ َ ْ َ َ ِّl  

 ٥٦  ).٢٣٦( البقرة 

١٢.  mُلتؤمنن به ولتنرصنه َ ََّّ ُ ُ ْ َ ُ َُ َِ ِِ ْl ٥٥ ).٨١(آل عمران 
١٣.  m ِإن أول بيت وضع للناس َّ ِ ِ ٍَ ُ َ َّْ َ َ َّ

ّلذي ببكةَل َ ِ ِ ََّl 
 ٢٩٨                      ) ٩٦(عمران آل 

١٤.   
m  ُّوهللاَِِّ عىل الناس حج َ َِ ِ َّ َ

ِالبيت من استطاع إليه  ِْ ْ َ َْ ِْ َ ْ ََ َ
ًسبيال ِ َ .. l                     

 ١١٦         ـ           ٨٢                     ) ٩٦(عمران آل 
 

١٥.  m ُو َلو أهن َّ َْ ُم إذ ظلموا َ َْ َ ْ ِ
ُأنفسهم جاءوك فاستغفروا ْ ْ ََ ُْ َ َ َ ُ َ ُ َ 

ُاهللاََّ واستغفر هلم الرسول َّ ْ َ َُْ َ ْ َ َlُ 

 ٤٩٩ )٦٤(النساء 

١٦.  m َوحرم عليكم صيد الرب ما ْ ْ ْ َ ِِّّ َ َ َ ُ َْ َُ ُ
ًدمتم حرما ُ ْ ُْ ُُ...l 

 ١ ٦٦ )٩٦(املائدة 

١٧.  mَومن ع ْ ُاد فينتقم اهللاَُّ ََ َِ َ َ َ
ُمنه ْ ِ...l 

      ٦٩٢ )٩٥ (املائدة

١٨.  mِهديا بالغ الكعبة َِ ْ َ ََ ْ َ ًْ..l       ٧٣١ )٩٥(املائدة 
 

١٩.  m ِواسأهلم عن القرية التي َِّ َْ ْ ْ َْ ْ َ َُْ َ
ِكانت حارضة البحر ْ َ َْ َ َ ِ ْ َ َ....l 

 ٥٤٧    ـ     ٥٤٣ )١٦٣(األعراف 
 

٢٠.   mِنــــك بــــالوادي املقــــدس إ ِ َُّْ َ ِ َ ْ ِ َ  ٣٠٦ )١٢ (طهَّ



  
٧٩٤ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ًطوى ُ l                
٢١.   mِوأذن يف ْ ِّ َ ِالناس  َ َّ

ِّباحلج َْ ِ.....    (  
  ٢٩٣ )٢٧ (احلج

 
٢٢.   mِوليطوفوا بالبيت العتيق َِ َ َّ َْ ْ ْْ َِ ُ َِّl  ٣٤٣  )٢٩(احلج 
٢٣.  m يا أهيا الرسل كلوا من ْ ِ ُ ُُ ُ ُّ ََ ُّ َ

ُطيبات واعملوا ال َ ِّْ َ َِ َّ...l  
 ٥٥  )٥١(ؤمنون الم

 
٢٤.  m ـــــــذا ـــــــسم هب َال أق َ ُِ ِ ْ ُ

َالب ِلدْ َl   
 ٣٠٦ )١(البلد 

٢٥.  m َقل يا أهيا الكافر ُون ُ َِ َ ْ َْ ُّ َ ُl  ٣٤٩ )١(الكافرون  

٢٦.  mٌقل هو اهللاَُّ أحد َ َ َُ ْ ُl       ٣٤٩      ـ      ٢٧٨ )١ (اإلخالص      
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 ٦٧٠...................................................................................... ما فعل النغري?أبا عمري
 ٣٥٧............................................................................................ابدأوا بام بدأ اهللا به

ٍأتاين الليلة آت من ريب فقال صل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حج ٍ......................................٢٥١ 
 ٢٧٥.......................................أتاين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم باإلهالل والتلبية

 ٢٩٠........................................... فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم بالتلبيةأتاين جربيل
 ٣٤٠........................................أحب الكالم إىل اهللا أربع سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب

 ٦٢٧..............................................احلق رأسك وصم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني أو انسك شاة
 ٢٨٨......................................................................إذا رحتم إىل منى متوجهني فأهلوا باحلج

 ٧١...............................................إذا رميتم اجلمرة فقد حل لكم كل يش إال الطيب والصيد والنساء
 ٤٢٥............................................ٍاجلمرة فقد حل لكم كل يشء إال النساء والطيب والصيدإذا رميتم 

 ٤٢٤...................................ٍإذا رميتم اجلمرة وحلقتم فقد حل لكم الطيب واللباس وكل يشء إال النساء
 ٤٢٤, ٦٨...............................................................إذا رميتم فقد حل لكم كل يشء إال النساء

 ١٥٢................................................أرأيت لو كان عىل أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك جيزئ عنه?
 ١٤٨................................................................... دين أكنت قاضيهأرأيت لو كان عىل أختك

ًأرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان جمزيا ٌ....................................................................١٥٢ 
 ٧٥١..................................................................................................أردت احلج
 ٤١٤, ٤١٣..........................................................................................ارم وال حرج

 ٣٦٠, ٣٢٠............................................................اصنعي ما يصنع احلاج غري أال تطويف بالبيت
 ١٦٢.............................................................................أعامر أمتي من الستني إىل السبعني
 ٢٧٥............................................................................ٍاغتسيل واستثفري بثوب وأحرمي

 ٢٩٠......................................................................................أفضل احلج العج والثج
 ٤١٤, ٣٦١.........................................................................................رجافعل وال ح

 ٢٩٠..........................................................................................افعيل ما يفعل احلاج
 ٦٣٧....................................................................ًاقضيا نسككام واهديا هديا ثم ارجعا حتى

 ٦٦٩...................................................................................................إال اإلذخر
 ٧١٥...................................................................................................إال اإلذخر

ٌأال إن صيد وج وعضاهه حرام حمرم ٍ..........................................................................٧٢٠ 
 ٢٨٦.............................................البسوا من ثيابكم البياض فإهنا من خري ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم

 ٧٧٤, ٦٣١, ٣٧٨......................................................................................احلج عرفة
 ١١٥...............................................................................................الزاد والراحلة
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 ٥٧٦....................................................................................الرساويل ملن مل جيد اإلزار
 ٣٩٣................................................................................................ًالقط يل حىص ً

 ٢٩٦.................................................................................اللهم إن العيش عيش اآلخرة
 ٣٠١..................................اللهم إنك تعلم أهنم أخرجوين من أحب البالد إيل فأسكني أحب البالد إليك

 ٢٩٩..................................................................................................أليس البلدة
 ٢٨١...................................................أما الطيب الذي بك فاغسله ثالث مرات وأما اجلبة فانزعها

 ٧١٧..................................... وإين حرمت املدينة كام حرم إبراهيم مكةإن إبراهيم حرم مكة ودعا ألهلها
 ٣٩٥......................................................................أن احلىص يناشد الذي خيرجه من املسجد

 ١٦٤......................................................................................إن الزمان استدار كهيئته
ّإن امرؤ أصححت جسمه وأوسعت عليه يف الرزق ومل يفد إيل  ٌ...................................................٩٠ 

 ١٣٨.....................ًإن طالت بك حياة ٌلرتين الظعينة ترحتل من احلريةحتى تطوف بالكعبة ال ختاف أحدا إال اهللا
 ٣٩٨............................................................................................ًإن حمرسا من منى

ٌإن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السموات واألرض فهو حرام بحرمة اهللا إىل يوم القيامة ال خيتىل خالها وال يعضد 
 ٦٦٩....................................................شوكها وال ينفر صيدها وال يلتقط لقطتها إال من عرفها

 ٤٢٣.........................................................إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم اجلمرة أن حتلوا
 ١٥٢...............................................................................................أنت أكرب ولده

 ٢٨١..............................................................................انزع اجلبة واغسل عنك الصفرة
 ٤٢٣..........................................................................................انزع عنك القميص

 ٥٢١.........................................................................انقيض رأسك وامتشطي وأهيل باحلج
 ٢٣.............................................................................................إنام األعامل بالنيات

 ٤٨٨.............................................................................ُإهنا مباركة طعام طعم شفاء سقم
 ٢٥٠............................................................إين لبدت رأيس وقلدت هديي فال أحل حتى أنحر

ُأهيل باحلج واشرتطي أن حميل حيث حبستني ّ..................................................................٧٥١ 
 ٢٩٩.................................................................................................ٍأي بلد هذا?

 ٤٨٩............................................................آية ما بيننا وبني املنافقني أهنم ال يتضلعون من زمزم
ٌأيام صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيام عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى ٌِ ٍُ..............................١١٢ 

 ١١٥.......................................................................ُأيام عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى
ّأهيا الناس إن اهللا قد فرض عليكم احلج فحجوا ُ.................................................................٨٩ 

 ٢٥٧...............................................................................................بل لكم خاصة
 ٢٦٠..................................................................................................بم أهللت?
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ًني اإلسالم عىل مخس شهادة أن ال اله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسولهب ِ...........................................٨٣ 
 ٢٤٢..............................................................................حتريمها التكبري وحتليلها التسليم

ًتقيض حجة أوحجة معي ً.....................................................................................٢٠٤ 
 ٨٦..........................................................................................حج عن أبيك وأعتمر

 ١٩٠............................................................................حج عن نفسك ثم حج عن شربمة
 ١٩٠........................................................................................حججت عن نفسك?

 ١٤٨..............................................................................................حجي عن أمك
 ٧٥١.............................................................يُحجي واشرتطي وقويل اللهم حميل حيث حبستن

 ٥١١, ٥١٠, ٤٥١............................................................................خذوا عني مناسككم
 ٦٧٨.......................................................ًخذوها يابني طلحة خالدة تالدة ال ينزعها منكم إال ظامل

 ٣٥٠......................................................................مخس صلوات كتبهن اهللا يف اليوم والليلة
 ٢٥٨.........................................................................دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة

 ٤٠٧............................................................................................رحم اهللا املحلقني
 ٤٣١................................................................................رخص للرعاء أن يرموا بالليل
ًموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرموا الغدرخص للرعاة أن يتعاقبوا فري ً..................................٤٣١ 

 ٤٣١..........................................................................ًرخص للرعاة أن يرموا ويدعوا يوما
 ١١٤..........................................................................................رفع القلم عن ثالثة

َّردا عىل من قال له وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيال(صدق  ّ.............................٨٥ 
 ٥٠٥...................................................................................صالة يف مسجد قباء بعمرة

 فيام سواه إال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة صالة ٌصالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة
 ٣٠٢..........................................................................................يف مسجدي هذا

 ٣٣٢................................................................................طويف وراء الناس وأنت راكبة
 ٣٨٠.......................................................................................عرفة يوم يعرف اإلمام
 ٤٤٢, ٤٣٨..................................................................................عليكم بحىص اخلذف

 ٢٠٤..................................................................................عمرة يف رمضان تعدل حجة
 ٢٥١.................................................................................................ٌعمرة وحجة

 ١٩٠..................................................................فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شربمة
 ٥٢٢.................................................................هبا يا عبد الرمحن فا عمرها من التنعيمفاذهب 

 ١٤٨.................................................................................فاقضوا اهللا فهو أحق بالقضاء
 ٢٤٦.....................................................................................فإين سقت اهلدي وقرنت
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 ٢٦٠..........................................................................................ًفاهد وامكث حراما
 ١٥٢...............................................................................................فحج عن أبيك

 ١٥٢....................................................................................................فحج عنه
ًفليمت إن شاء هيوديا وإن شاء نرصانيا ً.......................................................................١٦٦ 

 ٢٦٠..............................................................قد أحسنت طف بالبيت وبالصفا وباملروة وأحل
 ٥٢٢.........................................................................ًك مجيعاقد حللت من حجك وعمرت
 ٧٥٨.....................................................................................قوموا فانحروا ثم احلقوا

 ٦٧٧...............................ٍكل مأثرة كانت يف اجلاهلية فهي حتت قدمي هاتني إال سقاية احلاج وسدانة البيت
 ٣٦٤..............................................ال إله إال اهللا وحده أنجز وعده ونرص عبده وهزم األحزاب وحده

 ٥٨٧....................................................................................ال ختمروا رأسه وال وجهه
 ٣٩١...........................................................................ال ترموا اجلمرة حتى تطلع الشمس

ٍملرأة ثالثا إال ومعها ذو حمرمال تسافر ا ً........................................................................١٤٠ 
 ١٤١.............................................................ال تسافر املرأة يومني إال ومعها زوجها أو ذو حمرم

 ١٤١................................................................................ٍال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم
 ٥٩٣................................................................................................ًال تقربوه طيبا

 ٥٩٠............................................................................ال تنتقب املرأة وال تلبس القفازين
 ٤١٦........................................)جوابا مل قال له صىل اهللا عليه وسلم إين رميت بعد ما أمسيت (ال حرج 

 ١٩٥........................................................................................رصورة يف اإلسالمال 
 ٨٨..........................................................................................ال وأن تعتمر خري لك

 ٦٤٨....................................................................................ال يتزوج املحرم وال يزوج
 ٣١٩..............................................................ال حيج بعد العام مرشك وال يطوف بالبيت عريان

ً ولكن هيش هشا رقيقاال خيبط وال يعضد محا رسول اهللا  ً...................................................٧٢٢ 
ًال يركبن أحد البحر إال غازيا أو معتمرا أو حاجا فإن حتت البحر نارا وحتت ال ًً  ١٣٣..........................ًنار بحراً

 ٧١٦, ٦٦٩......................................................................................ال يعضد شجرها
 ٧١٦, ٧١٥.......................................................................................ال يعضد شوكها

 ٥٧٦.....................................................ال يلبس القمص وال العامئم وال الرساويالت وال الربانس 
 ٥٨٠..............................................ال يلبس القميص وال العاممة وال الربنس وال الرساويل وال القباء

 ٤٧٥, ٤٦٦.............................................................ال ينفرن أحد حتى يكون أخر عهده بالبيت
 ٦٤٨..........................................................................ح وال خيطبُال ينكح املحرم وال ينك

 ٦٥٨...........................................................................ال ينكح املحرم وال ينكح وال يشهد
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 ٢٩٥.................................................................................لبيك إن العيش عيش اآلخرة
 ٢٤٧..................................................................................................لبيك بحجة

ًلبيك عمرة وحجا ً...........................................................................................٢٤٧ 
 ٣٢٠......................................................................................لتأخذوا عني مناسككم
 ٦٢٧......................................................................................لعلك أذاك هوام رأسك

ً وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طوافا واحدا طوافه األولمل يطف النبي  ً............................٥٢٢, ٣٦٣ 
 ٤٩٨................................................ آدم اخلطيئة قال يا رب أسألك بحق حممد ملا غفرت يلملا اقرتف

 ٥٣٥, ٣٥٩........................................................لو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي
 ٨٩..............................................................................لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم
 ٢٤٧...............................................................................لوال أين أهديت ألهللت بعمرة

 ٤٠٥..................................................................ٌليس عىل النساء حلق إنام عىل النساء التقصري
 ٢٨١..................................................................ًما كنت صانعا يف حجك فاصنعه يف عمرتك

 ٢٨١....................................................................................ًما كنت صانعا يف حجك?
 ٤٨٩, ٤٨٨...................................................................................ٌماء زمزم ملا رشب له

 ٥٠٦..............................................................................................ٍمابني عري وأحد
 ٤٩٩...................................................................ٌمابني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة

 ٩٠..................................................................................مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع
 ١٤١..................................................................................................مسرية بريد
 ١٤١...................................................................................................مسرية يوم

 ٢٣٥, ٢٢٤................................................................................ممن أراد احلج أو العمرة
 ٣٨٦.....ها فقد أدرك احلج ومن مل يدرك مع اإلمام والناس فلم يدركًمن أدرك مجعا مع اإلمام والناس حتى يفيض من

 ٣٨٧................................................................................من أدرك عرفة فقد أدرك احلج
 ٣٧٨..........................................................................من أدرك قبل طلوع الفجر فقد أدرك

 ١٦٦.......................................................................................من أراد احلج فليتعجل
ٍمن أراد منكم أن هيل بحج و عمرة فليهل ومن أراد أن هيل بعمرة فليهل ٍ.......................................٢٤٣ 

 ٢٤٣....................................................................علمن أراد منكم أن هيل بحج وعمرة فليف
 ٧٧٥.........................................من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تم حجه ومن فاته فقد فاته احلج

 ٢٤٣.......................................................................من أفرد احلج ومنا من قرن ومنا من متتع
 ٥٢٣..........................................من أهل باحلج والعمرة كفاه هلام طواف واحد وال حيل حتى حيل منهام

 ٢٣٣.................وجبت له اجلنةمن أهل بحجة من املسجد األقىص إىل املسجد احلرام غفر اهللا له ما قدم من ذنبه أ



  
٨٠٠ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ٤٧٢, ٤٦٤, ٤٦١, ٢٢٥...................................................................ًمن ترك نسكا فعليه دم
 ٣٨٧....................................................................ٍمن جاء قبل الصبح من ليلة مجع فتم حجه

ًمن جاءين زائرا ال يعلمه حاجة إال زياريت كان حقا عيل أن أكون شفيعا يوم القيامة ً ٌ ً..............................٤٩١ 
 ٤٩٢.................................................................................من حج فلم يزرين فقد جفاين

 ٤٧٦................................................. الطواف بالبيتمن حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده
 ٧٦....................................................................................من حج ومل يزرين فقد جفاين

 ٤٩١................................................................................من زارقربي حلت له شفاعتي
 ٢٤٧..................من شاء أن هيل بحج فليهل ومن شاء أن هيل بعمرة فليهل فأما أنا فأهل باحلج فإن معي اهلدي

 ١٩٠.................................................................................................من شربمة ?
 ٣٨٦, ١٩٩.............................................................من شهد صالتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع

 ٥٦٧...........................ٍد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهلهمن كان معه هدي فليهد ومن مل جي
ًمن كان معه هدي فليهل باحلج مع العمرة ثم ال حيل حتى حيل منهام مجيعا ٌ......................................٥٢١ 

 ٧٥٤................................................................من كرس أو عرج فقد حل وعليه احلج من قابل
 ٣٨٨.............................................................................من وقف معنا بعرفة فقد تم حجه

 ٢٠٦.................................... وأهل نجد من قرنمهل أهل املدينة من ذي احلليفة وأهل الشام من اجلحفة
 ٣٥٧.............................................................................................نبدأ بام بدأ اهللا به

 ٧٣٠...............................................................................نحرت هاهنا ومنى كلها منحر
ًإجابة ملن سأله إن فريضة اهللا يف احلج عىل عباده أدركت أيب شيخا كبريا ال يثبت عىل الراحلة , أفأحج عنه(نعم  ً(.١٥١ 
 ٣٢٩..................) هو?"$الكعبة  $ :فهرس البقاع والبلدان"��$ البيت $ ِإجابة ملن سأله عن احلجر أمن (نعم 

 ٨٧......................................................................نعم عليهن جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة
 ١٥٢.........................................................................نعم كام لو كان عليه دين فقضيته نفعه

 ١٤٩.....................................نعم لو كان عىل أمها دين فقضته عنها أمل يكن جيزيء عنها فلتحج عن أمها
 ٩٣................................................................................................نعم ولك أجره

 ٩٠.........................................................................................()هذه ثم ظهور احلرص
 ١٩٠.................................................................................هذه عنك ثم حج عن شربمة

 ٤٢٣......................................................................................بد اهللا ?هل أفضت أبا ع
 ٢٦٠........................................................................................هل سقت من هدي?

 ٢١٥...............................................................()ٍهن هلن ولكل آت أتى عليهن من غري أهلهن
ٍهن هلن ولكل آت عليهن من غريهن ممن أراد احلج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من 

 ٢٠٦......................................................................................................مكة
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 ٥٥٢.......................................................................هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن
 ٢٨١.................................................................................................واتق الصفرة

 ٢٨١.........................................................................لوق وأثر الصفرةواغسل عنك أثر اخل
 ٥٨٦.....................................................................................واخلفني ملن مل جيد النعلني

ًحاجا أو معتمرا أو ليثنينهام() والذي نفيس بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء ً..................................٢٤٣ 
 ٣٠٠............................واهللا إنك خلري أرض اهللا وأحب أرض اهللا إىل اهللا ولوال أين أخرجت منك ما خرجت

 ٢١١.....................................................................................................واملغرب
 ٣٣٣..............................................................................................وبالصفا واملروة

 ٧٣٠.................................................................................... ومنحروفجاج مكة طريق
 ٥٩٣........................................................ًوال تلبسوا من الثياب شيئا مسه الز عفران وال الو رس

 ٥٨٨..............................................................................................وال تنتقب املرأة
 ٥٧٦...................................................................وال تنتقب املرأة املحرمة وال تلبس القفازين

 ٧٠٨..............................................................................................وال خيتىل خالها
ٍوليحرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني ٍ.........................................................................٢٨٦ 

 ٥٤١......................................ةومن كان أهله دون امليقات فمن حيث ينشئ حتى يأيت ذلك عىل أهل مك
 ٥٥٢, ٢٢٤, ٢٢٣.............................................................ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ

 ٣٨٧.................................................................................ًومن مل يدرك مجعا فال حج له
 ٢٠٦..................................................................................وهيل أهل اليمن من يللملم

 ٥١٠...............................................................يا أهيا الناس إن اهللا كتب عليكم السعي فاسعوا
 ٤٣٨................................ًيأهيا الناس ال يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم اجلمرة فارموا بمثل حىص اخلذف

 ٥٢٢....................................................... واملروة عن حجك وعمرتكجيزي عنك طوافك بالصفا
 ٥٢٢.............................................................................يسعك طوافك حلجك وعمرتك
 ٤٧٧, ٤٧٠......................................................................ًيقيم املهاجر بعد قضاء نسكه ثالثا

 ٣٨٠.........................................................................يوم عرفه اليوم الذي يعرف الناس فيه

 فهرس األحاديث الفعلية واآلثار_٠٠٣
 ٢٨١.....................................................١/ٌ رجل وهو باجلعرانة وعليه مقطعات أتى النبي ١/
 ٤١١............................................................١/إىل الليل أخر طواف يوم النحر  أن النبي ١/
 ٢٩٦.............١/ كان إذا فرغ من تلبيته سأل اهللا تعاىل مغفرته ورضوانه واستعاذ برمحته من النار أن النبي ١/
 ٢٩٢..........................................................١/ مل يزل يلبي حتى رمى مجرة العقبة أن النبي ١/
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 ٤١٣...............١/ أفاض يوم النحر إىل البيت فصىل بمكة الظهر ثم رجع فصىل الظهر بمنى أن رسول اهللا ١/
 ٦٣٧...............................................١/ٌن كانت أعانتك فعىل كل واحد منكام بدنة حسناء مجالء إ١/
 ٥٧٦....................................١/ّ من املدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه  انطلق النبي ١/
 ٢٤٨..............................................................................١/ً أهل باحلج مفردا أنه ١/

١/هلا  الغد من يوم النحر بعد الظهر, وهو عىل ناقته القصواء, وكان حيكي خطبته بطو أنه حفظ خطبة النبي ١/
..........................................................................................................٤١٢ 

 ٦٣٧.........................١/ٍ أنه سئل عن رجل وقع عىل أهله وهو بمنى قبل أن يفيض, فأمره أن ينحر بدنة ١/
 ٢٨٨..............................................................................١/ أنه صىل الصبح ثم ركب١/
 ٣٣٣.................................................................................١/ً أنه طاف راكبا ملرض ١/
 ٢٤٨............................................١/يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج وأهدى  متتع رسول اهللا ١/
 ١٢٢.........................................................................١/ٍ حج عىل رحل وكانت زاملته ١/
 ٧١٧.................................................................١/ مابني البتي املدينة رسول اهللا  حرم ١/
 الظهر بذي احلليفة ثم دعا بناقته فأشعرها يف صفحة سنامها األيمن وسلت الدم وقلدها نعلني,  صىل رسول اهللا ١/

 ٢٤٩.................................................١/ثم ركب راحلته, فلام استوت به عىل البيداء أهل باحلج
 ٢٨٠...................................................١/ يف حجة الوداع للحل واإلحرام طيبت رسول اهللا١/
 ٣٩٠..................................................................١/ قالت يل أسامء وهي عند دار املزدلفة ١/
ً فطاف بالبيت سبعا, وصىل خلف املقام ركعتني وبني الصفا واملروة سبعا  قدم رسول اهللا ١/ ً/٣٥٨............١ 
 ٢٦٠...................................................................................١/ٌ قدم عيل من سعايته١/
 ٢٥٨..............................................................١ / كانت املتعة يف احلج ألصحاب حممد ١/
 ٢٨٠........................................١/ وهو حمرم رسول اهللا()  كأنام أنظر إىل وبيص الطيب يف مفرق١/
 ٤٣٥....................................................................١/ كنا نتحني فإذا زالت الشمس رمينا١/
 ٣٧٨.........................................................................................١/ كيف احلج ? ١/
 ٢٨٩.............................................................................١/ تلبيته  ولزم رسول اهللا ١/
 ٣٥١................................................١/ألهل مكة أفضل, والطواف للغرباء أفضل] () الصالة[١/
 ١٤٨..........................................١/ امرأة فقالت يا رسول اهللا إن أمي ماتت ومل حتجأتت النبي ١/
 ٨٤....................................................................١/ُبه من دويرة أهلكإمتام احلج أن حترم ١/
 ٨٤.....................................................................١/ُإمتامها أن حترم هبام من دويرة أهلك ١/
 ٢٣٣..................................................................١/أهلك() إمتامها أن حترم هبام من دويرة١/
 ٨٤......................................................................١/إمتامها انفرادمها مؤتنفني من أهلك١/
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 ٣٧٨...............................................١/ٌ وهو بعرفة فجاء ناس أونفرمن أهل نجد أتيت النبي ١/
 ١٩٨....................................................١/ة باملزدلفة حني خرج إىل الصالأتيت رسول اهللا ١/
 ٦٣٨.....................................................................١/اخرج مع الناس اصنع ما يصنعون١/
 ٤٣٥............................................١/إذا انتفخ النهار من يوم النفر اآلخر فقد حل الرمي والصدر١/
 ٦٣٧..............................................................١/إذا أهال باحلج من قابل تفرقا حتى يقضيا١/
 ٦٣٧..........................................................................١/ٍإذا جامع فعىل كل منهام بدنة ١/
 ٤٨٨.....................................١/ًثالثاإذا رشبت, يعني زمزم , فاستقبل القبلة, ثم اذكر اهللا ثم تنفس ١/
 ١١٦...............................................١/ًإذا كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبه حتى يقيض نسكه١/
 ٢٧٦........................................................................١/إذا نيس الغسل يغتسل إذا ذكره١/
 ٤٣٦................................................١/إذا نسيت رمي اجلمرة يوم النحر إىل الليل فارمها بالليل١/
 ٦٣٨...........................................................................١/ٍاذهب إىل ابن عباس , فسله١/
 ٦٣٨.................................................................................١/اذهب إىل ذلك فاسأله١/
ًلبيت سبعا وبالصفا واملروة أنت ومن معك ثم ا نحر هديااذهب إىل مكة فطف با١/ ً/٧٧٥........................١ 
 ٣٩٠.............................................................................................١/ارحتل يب ١/
 ٣٩٢.......................................................................١/أرخص يف أولئك رسول اهللا ١/
 ٥٢٢..................................................................١/ًأشهدكم أين أوجبت حجة مع عمريت١/
 ٧٨١..................................................................١/اصنع كام يصنع املعتمر, ثم قد حللت١/
ِأضح ملن أحرمت له١/ َ/٧٩٨...................................................................................١ 
 ٢٥٢..........................................١/جكم وأتم لعمرتكمافصلوا حجكم من عمرتكم, فإنه أتم حل١/
 ٢٤٩..............................................................١/ بحج مفردأقبلنا مهلني مع رسول اهللا ١/
 ٦٣٧...............................................................١/اقضيا نسككام واهديا وارجعا إىل بلدكام١/
 ٦٦٩........................................................................١/إال اإلذخر فإنه لقينهم وبيوهتم١/

األتم للعمرة أن تفردوها من أشهر احلج, احلج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو احلجة, فأخلصوا فيهن ١/
 ٢٥٣............................................................................١/واعتمروا فيام سواهناحلج 

 ١١٧.............................................................................١/االستطاعة الزاد و الراحلة١/
 ٧٨٧...........................................................................١/األيام املعلومات أيام العرش١/
 ٦٣٠..........................................................................................١/الرفث اجلامع١/
 ٣٢٠............................................................١/الطواف بالبيت صالة إال أنكم تتكلمون فيه١/
 ٣٠٨...................................................١/اللهم أنت السالم, ومنك السالم, فحينا ربنا بالسالم١/
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ًريام, وتعظيام, ومهابة, وبرا, وزد من رشفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره ترشيفا,ً ًاللهم زد هذا البيت ترشيفا, وتك١/ ً ً ً
ًوتكريام,ً ً وتعظيام, وبرا  ً/٣٠٨................................................................................١ 

 ٧٨٧................................................................................١/املعلومات أيام الترشيق١/
 ٧٨٧.....................................................................١/املعلومات يوم النحر ويومان بعده١/
 ٤٢٧....................................................................١/ فبات بمنى وظلأما رسول اهللا ١/
 ٤٨٣.................................١/ت إال أنه خفف عن املرأة احلائضأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبي١/
 ٤٧٥.......................................................١/أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف١/
١ /أن  ابن عمر كان إذا صدر من احلجة أوالعمرة أناخ بالبطحاء التي بذي احلليفة التي كان ينيخ هبا رسول اهللا١/

..........................................................................................................٢٥١ 
ًأن أباه طريفا تزوج امرأة وهو حمرم فرد عمر بن اخلطاب ريض١/  ٦٤٩...........................١/ اهللا عنه نكاحه ً
 ٣٤٩.......................١/أن ابن عباس ريض اهللا عنه كان يطوف بالبيت فلام أقيمت الصالة صىل مع اإلمام ١/
ٌإن أيب أدركه اإلسالم وهو شيخ كبري ال يستطيع ركوب الرحل واحلج مكتوب عليه أفأ حج عنه١/ ٌ/١٥٢.........١ 
 ١٥٢..................................................١/ٌإن أيب أدركه احلج وهو شيخ كبري ال يثبت عىل راحلته١/
 ٢٥٦.............................................١/إن أيب مل يقل الذي يقولون, إنام قال أفردوا احلج من العمرة١/
 ٢٥٢................١/ أتى وهو يف معرسه من ذي احلليفة يف بطن الوادي, فقيل إنك ببطحاء مباركة أن النبي ١/
 ٥٣٢...................................................١/ استعمل عتاب بن أسيد عىل احلج فأفردأن النبي ١/
 ٤٨٩...........١/ً وهم يسقون عىل زمزم فناولوه دلوا فرشب منه أفاض إىل البيت ثم أتى بني املطلبأن النبي ١/
 ٦٦٥..............................................................١/ أمر بقتل الوزغ وسامه فويسقاأن النبي ١/
 ٢٨٩.......................................................................١/ أهل يف دبر الصالة أن النبي ١/
 ٣٦٣..................................................١/ بدأ بالصفا فرقي عليها, حتى رأى البيت أن النبي ١/
 ٦٥٠.........................١/ينهامً وهو حالل وبنى هبا حالال وكنت الرسول ب تزوج ميمونة أن النبي ١/
 ٦٥٠..............................................................١/ وهو حمرم تزوج ميمونة أن النبي ١/
ً خرج من اجلعرانة ليال معتمرا فدخل ليال فقىض عمرته, ثم خرج من ليلته فأصبح باجلعرانة كبائتأن النبي ١/ ًً/١

..........................................................................................................٣٠٧ 
 ٣٥٢.....................................................................١/ً رشب ماء يف الطوافأن النبي ١/
 ٣٤٨............................................١/ً طاف بالبيت سبعا ثم صىل خلف املقام ركعتنيأن النبي ١/
L١אאאאL٣٣٢...................................١ 
 ٣٠٦..................................١/ كان إذا دخل مكة دخل من الثنية وخيرج من الثنية السفىل أن النبي ١/
ً مل يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفره قليالأن النبي ١/ ً/٣٧٢.....................................١ 
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 ٣١٢......١/ن هذا الباب األعظم وقد جلست قريش مما ييل احلجر ملا قدم يف عهد قريش دخل مكة مأن النبي ١/
 ٢٤٠.............................................................................١/ نحر يف احلرمإن النبي ١/
 ٥٧٧........١/ هنى النساء يف إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثيابأن النبي ١/
 ٦٦٥............................١/ هنى عن قتل أربع من الدواب النملة و النحلة و اهلدهد والرصد أن النبي ١/
 ٢٨٧.....................................................................١/ صىل ركعتني ثم ركبأن النبي١/
ً وأصحابه مل يطوفوا بني الصفا واملروة إال طوافا واحدا حلجهم وعمرهتمأن النبي١/ ً/٥٢٤......................١ 
 ٦٤٩..........................................١/ًأن رجال تزوج وهو حمرم فأمجع أهل املدينة عىل أن يفرق بينهام١/
 ٤١٣........................................................١/ إين حلقت قبل أن أرميًأن رجال قال للنبي ١/
 ٤١٦.......................................................١/ إين رميت بعد ما أمسيت للنبي ًأن رجال قال١/
 ٦٠٨.....................................................١/ٍ ادهن بزيت غري مقتت وهو حمرمأن رسول اهللا ١/
 ٢٧٥......................................................................١/ اغتسل إلحرامهأن رسول اهللا ١/
 ٤١٣..........................................١/ أفاض يوم النحر إىل البيت فصىل بمكة الظهرأن رسول اهللا ١/
 ٣١٢...............................١/ أول يشء بدأ به حني قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيتأن رسول اهللا ١/
 ٢٤٩.............................................١/ مجع بني حجة وعمرة ثم مل ينه حتى مات أن رسول اهللا ١/
 ٤٣٥...........................١/ رمى اجلمرة يوم النحر ضحى, وأما بعد فإذا زالت الشمسأن رسول اهللا ١/
 ٣٤٥...........................................................١/ً طاف بالبيت مضطبعا بربدأن رسول اهللا ١/
 ٣٤٠...................١/ثة أطواف  كان إذا طاف يف احلج والعمرة أول ما يقدم أنه يسعى ثالأن رسول اهللا ١/

خرج إىل مكة يصيل يف مسجد الشجرة, وإذا رجع صىل بذي احلليفة ببطن الوادي وبات / كان إذاأن رسول اهللا ١/
 ٢٥١...........................................................................................١/حتى يصبح

ثم قذفوها حتت / وأصحابه اعتمروا من اجلعرانة , فرملوا بالبيت, وجعلوا أرديتهم حتت آباطهم أن رسول اهللا ١/
 ٣٤٥......................................................................................١/عواتقهم اليرسى

ٍ وقت ألهل املدينة ذا احلليفة, وألهل الشام اجلحفة, وألهل نجد قرن املنازل, وألهل اليمن أن رسول اهللا ١/
 ٢٠٦................................................................................................١/يلملم

 ٢٥٢..............................١/ويرجع من طريق املعرس () كان خيرج من طريق الشجرة أن رسول اهللا ١/
 ٣٩١..................١/اضت أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت اجلمرة قبل الفجرثم مضت فأفأن سول اهللا ١/
 ٧٤٢...............................................١ /إن صددت عن البيت صنعنا كام صنعنا مع رسول اهللا ١/
 ٥٥٥............................................................١/إن من اعتمر بعد احلج بعد النحر فهي متعه١/
 ٨٥......١/أن خيرج ال يريد إال احلج والعمرة ال خيرج للتجارة, فإذا قربت من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت١/
 ٢١٥.............................................١/ى املواقيتاملواقيت, إذا حاذ]() غري/ [أن هيل من جاء من١/
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 ٢٨١.........................................................١/ُأنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا اخللوق١/
 ٢٥٦......................................................................................١/إنك ختالف أباك ١/
 ٢٥٠....................................١/ بني احلج والعمرة; ألنه علم أنه ال حيج بعدهاإنام مجع رسول اهللا ١/
 ٢٨٧..........................................................................١/أنه أحرم عند الظهر ثم ركب ١/
 ٣٩١.......................١/ صالة الصبح بمكةٍأنه أمرها أن تعجل اإلفاضة من مجع حتى ترمي اجلمرة وتوايف١/
 ٢٨٧...............................................................................١/أنه صىل الظهر ثم ركب١/
 ٣٥٢........١/أنه طاف بعد الصبح فنظر الشمس ,فلم يرها طلعت, فركب حتى أناخ بذي طوى فصىل ركعتني١/
ّأنه قبله ثم سجد عليه, ثم قبله ثم سجد عليه, ثم قبله, ثم سجد عليه١/ ّ ّ/٣٣٥...................................١ 
 ٣٤٨...................................................١/نه وبني البيتفجعل املقام بي () ڇ ىې ې ې ې ڇۉأنه قرأ ١/
 ٣٠٣...........................................١/أنه كأن ال يقدم مكة إال بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل١/
 ٢٧٨...........................................................................١/أنه كان يغتسل لدخوله مكة١/
 ٣٩٢......................................١/أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند املشعر احلرام باملزدلفة بالليل١/
 ٣٥٣....................................................................١/أنه كان يقرأ عليه القرآن يف الطواف١/
 ٤٦٦.................................................١/هومنزل نزله رسول اهللا أنه ليس املحصب بيشء إنام ١/
 ٢٨١...................................................١/ٌإين أحرمت بالعمرة وعيل هذا وأنا متضمخ باخللوق ١/
ًإين استعملتك عىل احلام فمن رأيت يعضد شجرا أو خيبط فخذ فاسه وحبله١/ ِ/٧٢٢..............................١ 
 ٤١٤...............................................................................١/إين أفضت قبل أن أرمي١/
 ٧٥١...............................................................١/إين امرأة ثقيلة وإين أريد احلج فام تأمرين ١/
 ٤٩٣......................................١/ًأخذت الطريق اآلخر, ولو فعلت ألوجعتك رضبا إين ظننت أنك ١/
 ٢٤٨.......................................١/ يمسني لعاهبا أسمعه يلبي باحلجإين كنت حتت ناقة رسول اهللا١/
 ٢٤٩.........................................................................١/ وأصحابه باحلجأهل النبي١/
 ٣٩٠..................................................................................١/أي هنتاه, لقد غلسنا١/
 ٦٣٨...........................................................................................١/بطل حجك١/
 ٣١٩.............................................................١/بعثني أبو بكر الصديق يف احلجة التي أمره ١/
ٍ يف الثقل أو يف الضعفة من مجع بليل بعثني رسول اهللا١/ ٍ/٣٩١................................................١ 
 ٢٦٠...................................................................................١ /بام أهل به النبي ١/
ًبني الركن واملقام وزمزم قرب تسعة وتسعني نبيا, وإن قرب هود وشعيب وصالح وإسامعيل يف تلك البقعة١/ ً/٣٠٢..١ 
 ٥١٨..........................................................١/متام العمرة أن يعمل يف غري أشهر احلج بعدها١/
 ٢١٨...............................................١/ٍجعلنا مكة بظهر, أهللنا باحلجحتى إذا كان يوم الرتوية و١/
 ٩٣...................................................................١/ وأنا ابن سبع سننيُحج يب مع النبي١/
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 ٥٧٨.......................................١/ حجة الوداع, فرأيت أسامة و بالل بن رباح حججنا مع النبي ١/
 ٩٣..........................١/ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهمحججنا مع رسول اهللا ١/
 ٢٩٥.............................................................................١/حسبت أن ذلك يوم عرفة ١/

ً من املدينة ال يسمي حجا وال عمرة ينتظر القضاء, فنزل عليه القضاء بني الصفا واملروةج رسول اهللا خر١/ ً/١
..........................................................................................................٢٤٥ 

 ٥٢١...............................................١/ عام حجة الوداع فأهللنا بعمرةخرجنا مع رسول اهللا ١/
 ٢٥١..١/ً نرصخ باحلج رصاخا فلام قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إال من ساق اهلديخرجنا مع رسول اهللا ١/
 ١١٦.............................................................................١/ذلك عىل قدر طاقة الناس١/
 ٣٣٦..........................................................١/رأيت ابن عمر يستلم احلجر بيده ثم يقبل يده١/
 ٣٣٥.....................................................١/رأيت النبي صىل اهللا عليه وسلم يسجد عىل احلجر ١/
 ٤٣٨...........................١/ٌ يرمي اجلمرة من بطن الوادي ورجل خلفه يقيه احلجارة رأيت رسول اهللا ١/
 ٤٨٦........................................١/ جبهته عىل البيت ً بني احلجر والباب واضعارأيت رسول اهللا١/
 ٤٨٦....١/, ورأيت الناس ملتزمني البيت مع سول اهللا /ً ملتزما الباب مابني احلجر والبابرأيت رسول اهللا١/
ً من احلجر إىل احلجر ثالثا ومشى أربعا رمل رسول اهللا ١/ ً/٣٤٠.............................................١ 
 ٤٣٦...............................................١/رمي اجلامر إىل الليل فال يرم حتى تزول الشمس من الغد١/
 ٤٨٣............................................................................١/نه رخص للحائضزعموا أ١/
ُسئل جابر أهنل باحلج يف غري أشهر احلج? قال ال ١/ ُ/٢٠٠......................................................١ 
 ٣٢٩.......................................١/ِسألت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عن احلجر أمن البيت هو? ١/
 ٣٦١.................................................................................١/سعيت قبل أن أطوف١/
 ٤٩٧......١/ يسمع ويعلم وقوفك بني يديه واثن عليه وعليك السكينة والوقار, فإنه سلم عىل رسول اهللا١/
 ٢٤٧..........................................................................١/ًسمعتهم يرصخون هبام مجيعا١/
 ٢٥٠.............١/ً ونحن باملدينة الظهر أربعا والعرص بذي احلليفة ركعتني فبات هبا حتى أصبحصىل النبي ١/
 ٤٢٥......................................١/ حلرمه حني أحرم وحلله قبل أن يطوف بالبيتطيبت رسول اهللا ١/
 ١١٩.............................................................١/بذلك وجب عليه احلج/ فإذا جرت عادته١/
 ٢٥٢..................................................١/ أن يأمرها أن تغتسل وهتل باحلجفأمره رسول اهللا ١/
ُفعلناها يومئذ وهذا كافر بالعرش١/ ٌ ٍ/٢٩٩......................................................................١ 
 ٧٠٧...........................................................................١/ٍيف كل طري دون احلامم قيمته١/
 ٧٤٠.....................................١/قام بكم بعري أو مرضتم أو ذهبت نفقتكم أوفاتكم احلج فهذا حمرص١/
 ٣٤٠...........١/هم محى يثرب ٌقوم قد وهنت/  وأصحابه مكة فقال املرشكون إنه يقدم عليكمقدم رسول اهللا ١/
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 ٢٦٠.........................................................١/ٌ وهو منيخ بالبطحاء قدمت عىل رسول اهللا ١/
 ٢٥٧..........................................١/قلت يا رسول اهللا أرأيت فسخ احلج لنا خاصة أم للناس عامة ١/
 ٥٥٥.....................١/ يعتمرون يف أشهر احلج، فإذا مل حيجوا من عامهم ذلك، مل يهدواكان أصحاب رسول اهللا ١/

 ٣٣٧..................................١/لركن اليامين واحلجر يف كل طوفة ال يدع أن يستلم اكان رسول اهللا ١/
 ٣٤٣....................................١/ وسطهم فرأيتهم رملوا وال أراهم رملوا إال برملهكان رسول اهللا ١/
 ٢٩٦..........................................١/كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصيل عىل النبي ١/
 ٤٢٣..............................................١/يوم النحر/ َّكانت ليلتي التي يصري إيل فيها رسول اهللا ١/
 ٥٢٣.............................................................................١/كذلك فعل رسول اهللا١/
 ٣٩٠..................................................................١/ أذن للظعنأي بني, إن النبي ! كال١/
 ١٩٦..........................١/ بني أظهرنا وال ندري ما حجة الوداع كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي ١/

 إىل مكة فنضمخ جباهنا باملسك عند اإلحرام, فإذا عرقت إحدانا سال عىل وجهها, كنا نخرج مع رسول اهللا١/
 ٢٨٢..........................................................................١/ فال ينهانافرياه رسول اهللا 

 ٢٨٠............................١/ إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيتكنت أطيب رسول اهللا ١/
 ٢٧٥..........................................................................................١/كيف أصنع ١/
ٍكيف ترى يف رجل أحرم بعمرة يف جبة بعد ما متضخ بالطيب?١/ ٍ ٍ/٢٨١..........................................١ 
 ٥١٨......................................................................................١/ال جتزئ وال تفي١/
 ٢٢٥.............................................................................................١/ال حج له١/
 ٧٣٧..............................................................................١/ال حرص إال حرص العدو١/
 ٤٣٥.....................................................١/ثة حتى تزول الشمسال نرمي اجلامر يف األيام الثال١/
 ٧٩٧.........................................................١/ال يقولن أحدكم إين حاج فإن احلاج هو املحرم١/
 ٢٢٥...........................................................................................١/اليشء عليه١/
 ٤٢٧..................................١/ رخص للعباس أن يبيت بمكة ليايل منى من أجل سقايتهألن النبي ١/
 ٣٣٢..................................................١/ألن يراه الناس; وليرشف; ليسألوه, فإن الناس غشوه١/
 ٤٢٧........................................................١/راء العقبة اليبيتن أحد من احلاج ليايل منى من و١/
 ٢٦٠............................................................................١ /لبيت بحجة رسول اهللا ١/
 ٢٨٨..........................................................١/ هيل حتى تنبعث به راحلتهمل أر رسول اهللا ١/
ً وال أصحابه بني الصفا واملروة إالطوافا واحدا طوافه األولمل يطف النبي ١/ ً/٣٣٣............................١ 
َلو كان معي حكم, حكمت يف الثعلب بجدي١/ َ/٦٩٧..........................................................١ 
 ٣٤٦..........................................................................١/ٌليس عىل النساء سعي بالبيت١/
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 ٦٣٨...................................................................١/ما تقول أنت, فقال قويل مثل ما قاال١/
 ٢٩٢...................................................١/ًما رأيت أحدا يلبي يف الطواف إال عطاء بن السائب ١/
 ٥٨٧..............................................................١/ما فوق الذقن من الرأس فال خيمره املحرم١/
 ٣٠٩................................................................١/ًما كنت أرى أحدا يفعل هذا إال اليهود ١/
 ٣٣٦..................................................................١/فعلهماتركته منذ رأيت رسول اهللا ١/
 ٧١٨..............................................................١/ًد شيئا نفلنيه رسول اهللا معاذ اهللا أن أر١/
 ٤٩٥...................١/ فليجعل القنديل الذي يف القبلة عند القرب عىل رأسهّمن أحب أن يقوم وجاه النبي ١/
 ٤٢٩.......................................١/من أدركه املساء يف اليوم الثاين فليقم إىل الغد حتى ينفر مع الناس١/
 ٢٠٠.............................................................١/من السنة أال حيرم باحلج إال يف أشهر احلج١/
 ٢٢٥................................................................................١/فعليه دم ًمن ترك نسكا ١/
 ٥٢٣...........................................................١/ٌمن مجع بني احلج والعمرة كفاه طواف واحد١/
 ٥٢٤........................................................١/ٌمن مجع بني احلج والعمرة كفاه هلام طواف واحد١/
 ٤٨٣.........................١/من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إال احلائض, رخص هلن رسول اهللا ١/
 ٤٣٠................١/ اجلامر من الغدمن غربت عليه الشمس وهو بمنى أوسط أيام الترشيق فال ينفر حتى يرمي١/

ًمن مل يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته احلج فليأت البيت فليطف سبعا وليطف بني الصفا واملروة سبعا١/ ً/١
..........................................................................................................٧٨٠ 

 ٧٧٥..................................................................١/من مل يقف حتى يصبح فقد فاته احلج١/
 ٤٣٦....................................................................................١/من نيس أيام اجلامر١/
ًمن نيس نسكا أو تركه فليهرق دما١/ ً/٣٧٩.....................................................................١ 
 ٢٥٣........................................................................١/حلج والعمرةهنى أن يقرن بني ا١/
 ٥٨١..........................................................١/ عن لبس القميص واألقبيةهنى رسول اهللا ١/
 ٥٣٦.....................................................................................١/هديت لسنة نبيك١/
 ٣٤٣......................................................١/ رمل بني الصفا واملروة? هل رأيت رسول اهللا ١/
 ٣٩٠......................................................................................١/هل غاب القمر?١/
 ٥٥٦...........................................................................١/هو متمتع وإن رجع إىل أهله١/
 ٧٥١.............................................................................١. /واهللا ما أجدين إال وجعة ١/
 ٣٩٠............................................١/ كام استأذنت سودة ول اهللا وددت أين كنت استأذنت رس١/
َّوزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيال ١/ ّ/٨٥................................................١ 
 ٢٠٩..................................................................١/ألهل املرشق العقيقوقت رسول ١/
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 ٢٩٥.......................................................١/ يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيكوكان النبي ١/
 ٣٤٨....................................١ /ڇ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ كان يقرأ يف الركعتني وال أعلمه ذكره إال عن النبي ١/
 ٤٩٥..........................١/ومل ترصف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه الصالة والسالم ١/
 ٤٩٥............................................١/يا أباعبد اهللا , أستقبل القبلة وأدعو أو أستقبل رسول اهللا١/
 ٢٠٧.................................................١/ٍ حد ألهل نجد قرن يا أمري املؤمنني , إن رسول اهللا ١/
 ٧٧٥......................................................١/يا أمري املؤمنني أخطأنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة١/
 ٣٩٠...............................................................................١/يا بني هل غاب القمر? ١/
 ٨٩...........................................................١/ٍيا رسول اهللا , احلج يف كل سنة أم مرة واحدة ?١/
 ٦٦٩.........................................................١/فإنه لقبورنا وبيوتنا () يا رسول اهللا إال اإلذخر١/
 ٩٣.................................................................................١/يا رسول اهللا أهلذا حج? ١/
 ١٥٢...........................................................................١/يا رسول اهللا فهل ينفعه ذلك١/
 ٢٥٠..................................................١/ك يا رسول اهللا ما شأن الناس حلوا ومل حتل من عمرت١/
 ٨٦......................................١/يا رسول اهللا, إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج والعمرة, وال الظعن١/
 ٨٧.........................................................................١/يا رسول اهللا, عىل النساء جهاد? ١/
 ٦٣٧.....................................................................................١/جيزئ عنهام جزور١/
 ٢٢٥.........................................................١/ٍيقيض حجه, ثم يرجع إىل امليقات, فيهل بعمرة١/
 ٥٤٥, ٤٦٨......................................................................................١/يلزمه الدم١/
 ٧٨٧................................................................................١/يوم النحر ويومان بعده١/

  األعالمفهرس_٠٠٤
 ٦٤٨................................................................أبان بن عثامن بن عفان أبو سعد األموي املدين

 ٥٤١...........................................................................................إبراهيم املروروذي
 ٤٠.........................................................................إبراهيم بن أيب القاسم بن عمر احلكمي

 ٧٣٩...............................................................إبراهيم بن الرسي بن سهل أبوإسحاق الزجاج
, ٦٠٢, ٥٨٠, ٥٣١, ٥٢٨, ٤٦٨, ٤٠٧, ٣٦٠, ١٩٠, ١٠٤إبراهيم بن خالد بن أيب اليامن الكلبي البغدادي , أبو ثور
٧٥٠, ٧٢٦, ٧٢٣, ٦٩١ 

 ٧٦٥...............................إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد املنعم أيب الدم اهلمداين احلموي الشافعي ابن أيب الدم
 ٢٠........................................................إبراهيم بن عيل بن أمحد بن فضل , أبو إسحاق الواسطي

 ١٩.................................................................إبراهيم بن عمر بن نرص, أبو إسحاق الواسطي
 ١٩......................................................فعيإبراهيم بن عيسى , أبو إسحاق املرادي األندليس الشا
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 ٢١٨, ١٢١, ١٢٠, ١١٦...............إبراهيم بن يزيد اخلوزي األموي أبو إسامعيل املكي موىل عمر بن عبدالعزيز
 ٦٣٩......................................................................................إبراهيم بن يزيد النخعي

 ٦٧٦, ٤٩٦, ٣٧٠, ٣٣٨, ٣٣٧, ٣٢٧, ٣٢٦, ٣١١, ٣٠٢, ٢٩٣..............................إبراهيم عليه السالم
 ٢٤١......................................................حممد بن أيب عمر بن أيب بكر الربعي,اليعمري= ابن سيد 

 ٧٦٥.............................إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد املنعم أيب الدم اهلمداين احلموي الشافعي= الدم ابن أيب 
 ٢٥٠.............................عبد اهللا بن أيب أوىف علقمة بن خالد بن احلارث أبو معاوية األسلمي= ابن أيب أوىف 
 ٦٣٨.................................................................................................ابن أيب شيبة

 ٢٣٦....................................عبد اهللا بن املظفر أبو سعد التميمي املوصيل رشف الدين= ابن أيب عرصون 
 ١٥٨..........................................................احلسن بن احلسني أبو عيل البغدادي= يب هريرة ابن أ

 ٢٤٠..............................................................حممد بن إسحاق بن يسار املطلبي= ابن إسحاق 
 ٧٣٩, ٥٠٦, ٢١٦.......................................................................................ابن األثري

 ٣٣٤......................................................................حممد بن زياد أبو عبد اهللا= ابن األعرايب 
 يعرف عبد املؤمن بن خلف بن ايب احلسن بن رشف بن اخلرض بن موسى أبو حممد الدمياطي , وكان= ابن اجلامد 

 ٤٨................................................................................................رشف الدين
 ١٨....................................عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس أبو عمرو املالكي الرويني= ابن احلاجب 

 ٢٦٧..........................................حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر أبو بكر الكناين املرصي= ابن احلداد 
 ٤٨..........................................................أمحد بن حممد بن عيل بن مرتفع بن صارم= ابن الرفعة 
 ١٥٢.................................................................................عبد اهللا بن الزبري= ابن الزبري 

 ٢١١....................................................................................................سيدابن ال
, ٦٨٧, ٦٨٦, ٦٨٢, ٦١٣, ٥٦٤, ٥٦٢, ٥٥١, ٣٠٩, ٢٦٨, ٢٦٦, ٢٤٥, ٢٣٦, ١٨٣, ١٦٩, ٧٣.....ابن الصباغ

٧٤٨, ٧١٥, ٦٩٨, ٦٨٩ 
 ١٧....................عثامن بن عبد الرمحن بن عثامن , أبو عمرو, الشهرزوري الدمشقي , تقي الدين= ابن الصالح 
 ٢٤٨..................................................................................................ابن القاسم

 ٢٧٤............................................................طربيأمحد بن أيب أمحد أبو العباس ال= ابن القاص 
 ٩١........................................................أمحد بن حممد بن أمحد أبو احلسني البغدادي= ابن القطان 
 ٤٧......................................................................................................ابن القيم

 ٣١٠..........................عبد اهللا بن واضح, أبو عبد الرمحن احلنظيل, موالهم الرتكي ثم املروزي= ابن املبارك 
 ٣٠٧...................................................................................................ابن املديني

 ١٠٢...............................................................عيل بن أمحد أبو احلسن البغدادي= ابن املرزبان 
 ٥٧......................................................................................................ابن املعتق
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 ١١٣..................................................... حممد بن إبراهيم بن املنذر أبو بكر النيسابوري=ابن املنذر 
 ٥٠.......................................................................................................ابن املنري

 ٥٠٠...................حممد بن حممود بن حسن بن هبة اهللا بن حماسن أبو عبد اهللا البغدادي حمب الدين= ابن النجار 
 ٢٢..حممد بن أيب بكر بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن حممد بن محدان , الشافعي الدمشقي , شمس الدين= ابن النقيب 
 ٣٥٩..........................................................عمر بن عبد اهللا بن موسى, أبو حفص= ابن الوكيل 

 ٣٨٦.........................................أمحد بن حممد بن عبد اهللا الشافعي أبو عبد الرمحن= ابن بنت الشافعي 
 ٥٦, ٤٧, ٤٦............................................................................................ابن تيمية
 ٣٠٨, ٢٩٥.............................................................................................ابن جريج

 ٣٧٣, ٣٥٩......................................................................................ابن جرير الطربي
 ٤٩٣....................................................................................................ابن جهم

 ٤٩٧.................................الكي أبومروانعبد امللك بن حبيب بن سليامن السلمي امل= ابن حبيب املالكي 
 ٤٠..............................................أمحد بن حممد بن عيل شهاب الدين أيب العباس= ابن حجر اهليتمي 

 ٤١٣, ٣٠١, ٢٥٤, ٧٢...................................................................................ابن حزم
 ٦٣٨, ٦٣٧, ٣٨٦......................................................................................ابن خزيمة

 ١٨...................................................أمحد بن حممد أبو العباس الربمكي شمس الدين= ابن خلكان 
 ٢٧٣.............................................................احلسني بن صالح بن خريان أبو عيل= ابن خريان 

 ٢١٢............................................اود بن حممد , أبو بكر , الداودي , الصيدالينحممد بن د= ابن داود 
 ٤١٠.....................................حممد بن داود بن عيل بن خلف , أبو بكر , األصبهاين= ابن داود الظاهري 

 ٢٩٩......................................................عمر بن احلسن بن عيل, أبو اخلطاب, الكلبي= ابن دحية 
 ٤٨.................................................................تقي الدين , القشريي املرصي= ابن دقيق العيد 

 ٥٦......................................................................................................ابن زقيل
 ٣٠٢...........................................................بن عبد اهللا بن سابط املكيعبد الرمحن = ابن سابط 
 ١٢٨.............................................أمحد بن عمر بن رسيج أبو العباس البغدادي القايض= ابن رسيج 
 ٥١١.....................................................................................................ابن سعد

 ٥١٢...................................................................................................ابن سريين
 ٦٦.....................................................................................................ابن ظهرية

 ٦٨.................................................................................عبد اهللا بن عباس= ابن عباس 
 ٦٥٠, ٥٣٠, ٥١١, ٣٠١, ٧٢........................................................................ابن عبد الرب

 ٥٧.................................................................................................ابن عبد اهلادي
 ١٨٠...................................................و الفضل اهلمداينعبد اهللا بن عبدان بن حممد أب= ابن عبدان 
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 ٥٩....................................................................................................ابن عساكر
 ٥٩......................................................................................................ابن عطية

 ١٩٧.........................أمحد بن فارس بن زكرياء بن حممد بن حبيب أبو احلسن اللغوي القزويني= ابن فارس 
 ٣٣٤...............................................عبدا هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي= ابن قتيبة 
 ٤٧.......................................................................................................ابن كثري
 ٤٢٧................................................يوسف بن أمحد بن كج أبوالقاسم الدينوري القايض= ابن كج 
 ٤٨٨, ٩٣, ٨٧..........................................................................................ابن ماجه

 ١٨...........................حممد بن عبد اهللا بن مالك أبو عبد اهللا الطائي احلياين النحوي, مجال الدين= ابن مالك 
 ٥١١.....................................عمر بن عبد الرمحن بن حميصن أبو حفص السهمي , القارئ= ابن حميصن 
 ٤٢٠............................................................حممد بن يوسف بن موسى , أبو بكر= ابن مسدي 

 ٧٧٧.................................................. حممد موىل بني خمزوم بالصائغعبد اهللا بن نافع أبو= ابن نافع 
 ٧٧٧......................................................عبد اهللا بن وهب بن مسلم أبو حممد القريش= ابن وهب 
 ٢٢٩...................................عمر بن أيب احلرم بن عبد الرمحن بن يونس , الكناين زين الدين= ابن يونس 

 ١٥.............................................إسحاق بن أمحد بن عثامن, كامل الدين املغريب املقديس= أبو إبراهيم 
 ٥٠............................................................................................أبو إسحاق العراقي

, ٦١٤, ٦٠٣, ٥٧٣, ٥٦٨, ٥٦٦, ٥٣٦, ٤٦٢, ٤١٤, ٢٦٦, ١٦٨, ١٦٧, ١٥٨, ١٥٠, ٩٧...حاق املروزيأبو إس
٧٩٤, ٧٢٩, ٧٠٥, ٦٨٤, ٦٤٥ 

 ٣٣............يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف بن عيل, املزي القضاعي الكلبي الدمشقي مجال الدين= أبو احلجاج 
 ٧٥..................................................................القاسم بن حممد القفال , الشايش= أبو احلسن 

 ٢٩٩.......................................................عمر بن احلسن بن عيل, الكلبي= دحية أبو اخلطاب بن 
 ٢٠٠...................................................................حممد بن مسلم بن تدرس املكي= أبو الزبري 

 ٧٥........................................طاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن عمر الطربي القايض الشافعي= أبو الطيب 
 ٥٣٦...................................حممد بن املفضل بن سلمة بن عاصم الضبي البغدادي= أبو الطيب بن سلمة 

 ٣٩.............................................................ي املدين الشافعيحممد بن أيب بكر املراغ= أبو الفتح 
 ٢٩٩............................احلسن بن حممد بن احلسن العدوي ويقال الصاغاين احلنفي= أبو الفضائل الصغاين 
 ٣٨...........................................................................................أبو الفضل الدمياطي

 ١٧.............................................................عبدالكريم بن حممد الشافعي= أبو القاسم الرافعي 
 ١٢٧......................................................منصور بن عمر بن عيل , الغدادي= أبو القاسم الكرخي 

 ٥٣٢, ٤٩٧, ٣١٩, ٢٧٥, ٢٥٢, ١٦٣, ٥٧.......................................................أبو بكر الصديق
 ١٨٧.................................................................حممد بن عبد اهللا البغدادي= أبو بكر الصرييف 
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 ٥٢٥, ٧٤.............................................................أمحد بن احلسني بن سهل= أبو بكر الفاريس 
 ٧٦.........................................................................................أبو بكر القفال املروزي

 ٦٦, ٣٩........................................أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن حممد ابن قايض شهبة الدمشقي
 ٤٩٣.......................................................................أبو بكر حممد بن أمحد بن اجلهم املالكي

 ١٠٤......................................................إبراهيم بن خالد بن أيب اليامن الكلبي البغدادي= أبو ثور 
 ٤٩٥............................................................................................أبو جعفر املنصور

 ٧٥......................................................................أمحد بن برشاملروذي , القايض= أبو حامد 
 ٥٣.....................................................أحـمد بن عيل بن عبد الكايف هباء الدين السبكي= أبو حامد 
 ٢٥٤.........................................................................................أبو صامن= أبو محان 
, ٢٠٤, ٢٠٣, ١٩٩, ١٧٠, ١٦٢, ١٥٥, ١٥١, ١٤٩, ١٤٥, ١٤٤, ١٣٧, ١٠٦, ٩٨, ٩٣, ٩٢, ٨٧.....أبو حنيفة

٣٧١, ٣٥٨, ٣٥٧, ٣٥٥, ٣٣٠, ٣٢١, ٣٢٠, ٢٧٤, ٢٥٩, ٢٥٥, ٢٥٣, ٢٤٨, ٢٤٥, ٢٣٢, ٢٣٠, ٢٢٨ ,
٤٧٩, ٤٧٢, ٤٧٠, ٤٦٦, ٤٣٩, ٤٣٦, ٤٣٥, ٤٢٩, ٤٢٨, ٤٢١, ٤١٨, ٤١٧, ٤١٠, ٤٠٩, ٤٠٦, ٣٨١ ,
٥٤٠, ٥٣٩, ٥٣٧, ٥٣٦, ٥٣٠, ٥٢٨, ٥٢٦, ٥٢٤, ٥٢١, ٥١٧, ٥١٥, ٥١٤, ٥١١, ٥٠٩, ٤٩٥, ٤٩٣ ,
٥٨٦, ٥٨٥, ٥٨٤, ٥٨٠, ٥٧٨, ٥٧٤, ٥٧٣, ٥٦٨, ٥٦٦, ٥٦٥, ٥٦٤, ٥٦٢, ٥٦١, ٥٥٦, ٥٥٤, ٥٤١ ,
٦٩٠, ٦٧٠, ٦٤٩, ٦٣٣, ٦٣٢, ٦٣١, ٦٣٠, ٦١٧, ٦١٥, ٦١٠, ٦٠٧, ٦٠٦, ٥٩٩, ٥٩٣, ٥٩٠, ٥٨٧ ,

٧٨٧, ٧٨١, ٧٦٧, ٧٥٦, ٧٥٠, ٧٤٦, ٧٠٦, ٦٩٥ 
 ٤٠....................ن الغرناطي أثري الدين األندليس اجلياينحممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيا= أبو حيان 
, ٤٢٤, ٤٠٥, ٣٨٠, ٣٧٨, ٣٦١, ٣٤٥, ٣٣٩, ٣٣٧, ٢٨٩, ٢٨٢, ٢٧٥, ٢٥٧, ٢٤٦, ١٩٠, ١٤٢, ١٣٣أبو داود

٧٥١, ٧٣٠, ٧٢٢, ٧٢١, ٥٩٣, ٥٨٩, ٥٧٧, ٤٣١, ٤٢٨ 
 ٢٥٧..........................................................جندب بن جنادة بن عبيد بن حرام الغفاري= أبو ذر 

 ٦٥٠.................................................................. عليه وسلمأبو رافع موىل رسول اهللا صىل اهللا
 ٨٦..........................................لقيط بن عامر بن املنتفق بن عامر بن عقيل العامري العقييل= أبو رزين 

 ٢٦٧...................................................................حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد= أبو زيد 
 ٢٥١......................................................سعد بن مالك بن شيبان األنصاري= أبو سعيد اخلدري 
 ٢٥٤, ٢٥٣.........................................................................................أبو شيخ اهلناين

 ٢٥٤........................................................................................أبو صامن , وقيل محان
 ٤٩٥..................................................................................بن أنسمالك = أبو عبد اهللا 

 ٥٠٧..................................................................................القاسم بن سالم= أبو عبيد 
 ٣١١......................................................................................أبو عبيد الكدي البكري

 ٧٤٠.................................................عمر بن املثنى التيمي , البرصي, النحوي اللغوي= أبو عبيدة 
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 ٢٦٨................................................................احلسني بن شعيب بن حممد السنجي= أبو عيل 
 ٢٦٨................................................................احلسني بن شعيب بن حممد= أبو عيل السنجي 
 ٧٩٥, ٥١١, ٢٨٩.................................................................................أبو عيل الطربي

 ٦١٣.................................................................احلسني بن إبراهيم بن عيل= ارقي أبو عيل الف
 ١٥٨...........................................................احلسن بن احلسني البغدادي= أبو عيل بن أيب هريرة 

 ٤٩١.................................سعيد بن عثامن بن سعيد بن السكن أبو عيل , ابن السكن= أبو عيل بن السكن 
 ٢٧٣..............................................................احلسني بن صالح بن خريان= أبو عيل بن خريان 

 ١٨..................................... يونس املالكي الروينيعثامن بن عمر بن أيب بكر بن= أبو عمرو بن احلاجب 
 ١٧.....................عثامن بن عبد الرمحن بن عثامن , الشهرزوري الدمشقي , تقي الدين= أبو عمرو بن الصالح 

 ٦٧٠................................................................أبو عمري بن أيب طلحة زيد بن سهل األنصاري
 ٦٤٩...................................................................................أبو غطفان بن طريف املري

 ٢٥٠........................ وسلماحلارث بن ربعي األنصاري السلمي , فارس رسول اهللا صىل اهللا عليه= أبو قتادة 
 ٧٥........................................................................عبد اهللا بن يوسف , اجلويني= أبو حممد 

 ٥٠٧.............................................................................أبو حممد مسعود بن أمحد احلارثي
 ٢٦٠, ٢٤٤...................................................................................أبو موسى األشعري

 ٥٢٣, ٤٦٩, ٤٦٨, ٣٦١, ٧٤............................................................................أبو نرص
 ٧١٧, ٦٦٩, ٦٣٧, ٣١٩, ٢٤٣.........................................................................أبو هريرة

 ٣١٩.....................................................................يوسف بن حممد= أبو يعقوب األبيوردي 
 ٣٨٧.............................................................................................أبو يعىل املوصيل

 ٧٥٦, ٦٣١, ٦١٧, ٥٣٩, ٥٣٧, ٤١٨, ٤٠٩, ٤٠٧, ١٩٣, ١٦٢.......................................أبو يوسف
 ٥١٢.................................................................................................أيب بن كعب

 ٥٠٢.......................أمحد , بن املستيضء بأمر اهللا , أبو العباس اهلاشمي العبايس النارص لدين اهللا أمري املؤمنني
 ٣٨...........................................................................................أمحد أبو حامد البهاء

 ٧٩٣, ٧١٣, ٦٦١, ٢٧٤, ٧٥, ٧٤................................أمحد بن أيب أمحد أبو العباس الطربي ابن القاص
, ٢٩٥, ٢٨٩, ٢٥٠, ٢٤٨, ٢٤٧, ٢٤٦, ١٩٠, ١٣٤, ١٣٣, ١١٦, ١١٢, ٧٣..... أبو بكر البيهقيأمحد بن احلسني

٥١٠, ٤٨٩, ٤٨٨, ٤٣١, ٤٢٣, ٣٩٨, ٣٩٣, ٣٩١, ٣٨٨, ٣٨٠, ٣٦٦, ٣١٢, ٣١٠, ٣٠٢, ٣٠١, ٢٩٦ ,
٧٨٧, ٧٧٥, ٧٥٢, ٧٢٢, ٧٢٠, ٦٤٩, ٦٣٨, ٦٣٧, ٥٨١, ٥٨٠, ٥٦٧, ٥٥٥ 

 ٥٢٥, ٧٤, ٥٩...........................................................أمحد بن احلسني بن سهل أبو بكر الفاريس
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, ٢٣٨, ١٩٥, ١٨٣, ١٧١, ١٣٩, ١٣٨, ١٢٨, ٩٧, ٩١, ٧٥, ٧٤......أمحد بن برش , أبو حامد , املروذي , القايض
٧٠٠, ٦٩٠, ٦٨٥, ٦٤٣, ٦٢٩, ٦١٧, ٦١٣, ٥٩٢, ٥٨٢, ٥٦١, ٥٥٨, ٥٥١, ٥٥٠, ٥٤٩, ٥١٨, ٣٣٩ ,

٧٧٦, ٧٦٣, ٧٥٦, ٧٥٤, ٧٤٨, ٧١٩, ٧١٣, ٧٠٥ 
 ٣٩.........................................................................أمحد بن محدان األذرعي , شهاب الدين

, ٢٤٨, ٢٤٦, ٢٢٤, ٢٠٨, ٢٠٣, ١٩٩, ١٩٣, ١٧٠, ١٦٢, ١٥٥, ١٤٧, ١٢٨, ١١٧, ٨٦, ٦١....أمحد بن حنبل
٤٢٩, ٤٠٩, ٤٠٦, ٣٩٩, ٣٨٤, ٣٨٢, ٣٧٧, ٣٦٢, ٣٣٩, ٣٢٠, ٣١٠, ٣٠٢, ٢٩٦, ٢٧٣, ٢٥٧, ٢٥٦ ,
٥٨٩, ٥٨٦, ٥٨٤, ٥٨٠, ٥٧٧, ٥٧٠, ٥٦٨, ٥٥٤, ٥٤٥, ٥٣٩, ٥٣٥, ٥٣٠, ٥٢٨, ٥٢١, ٥١٠, ٤٧٩ ,

٧٨٤, ٧٨٠, ٧٧٥, ٦٩٠, ٦٤٩, ٦١١, ٦٠٧ 
 ١٩.................................................................................أمحد بن عبد الدائم أبو العباس

 ٥٨....................................................................أمحد بن عبد اهللا بن صالح أبو احلسن العجيل
أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر بن حممد بن إبراهيم, العالمة شيخ احلجاز وعامله, حمب الدين أبو جعفر, وقيل أبو 

 ٤٧............................................................................العباس, الطربي املكي الشافعي
 ٥٨٤........................................................................ن عيل أبو بكر الرازي اجلصاصأمحد ب

 ٥٣........................................أحـمد بن عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام أبو حامد هباء الدين السبكي
 ١٨.........................................أمحد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس االنصاري القرطبي املالكي

, ٥٥٤, ٥٣٥, ٤٦٠, ١٨٨, ١٨٧, ١٥٤, ١٢٨, ١٠٣أمحد بن عمر بن رسيج أبو العباس البغدادي القايض ابن رسيج
٧٩٢, ٦٤٥, ٥٦٦ 

 ٧٣٨, ١٩٧.....................أمحد بن فارس بن زكرياء بن حممد بن حبيب أبو احلسن اللغوي القزويني ابن فارس
 ٢١...............................................أمحد بن فرح بن أمحد , أبو العباس شهاب الدين اإلشبييل اللخمي

 ٢٨, ١٨..............................................أمحد بن حممد أبو العباس الربمكي شمس الدين , ابن خلكان
 ١٦١.................................................................................خلاللأمحد بن حممد أبو بكر ا

, ٤٦٢, ٤١٤, ٣٥٨, ٣٤٦, ٢٦١, ٢٥٤, ١٢٥, ١٠١, ٩١...أمحد بن حممد بن أمحد أبو احلسني البغدادي ابن القطان
٦٥٦, ٥١١ 

 ٧٦٨, ٦٢٠, ١٢٩, ٧٥, ٧٤, ٧٣.......................................أمحد بن حممد بن أمحد أبو العباس اجلرجاين
, ٤١٧, ٢٧٩, ٢٧٧, ٢٢٩, ١٧١, ١٢٤, ٧٣..أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضبي أبو احلسن املحاميل البغدادي

٧٠٤, ٦٨٨, ٦٨٧, ٦٥٤, ٦٥٣, ٦٤٣, ٦٠٥, ٦٠٤, ٥٦٤, ٥٦٣, ٥٤٤, ٤٧٤, ٤٧٢, ٤٦٩, ٤٦٥, ٤٤٨ ,
٧٩٩, ٧٩٨, ٧٩٦, ٧٧٠, ٧٦٥, ٧٥٧, ٧٥٤, ٧٤٧, ٧٣٣, ٧٢٩, ٧١٠, ٧٠٥ 

 ٢١..........................................أمحد بن حممد بن عباس بن جعوان , شهاب الدين األنصاري الدمشقي
 ٣٨٦, ٣٥٩.....................................فعي أبو عبد الرمحن ابن بنت الشافعيأمحد بن حممد بن عبد اهللا الشا
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, ٣٥٣, ٣٢٤, ٢٣٩, ٢٢٩, ١٧١, ١٤٠, ٩٨, ٧٤, ٥٠, ٤٨.....أمحد بن حممد بن عيل بن مرتفع بن صارم بن الرفعة
٧٧٨, ٧٦٧, ٧٥٨, ٧٣٢, ٧٢٤, ٦٩٦, ٦٤٤, ٦٠٥, ٦٠٤, ٥٦٩, ٥٤٩, ٥٤٧, ٤٤٨, ٤٢٦, ٤٢٢ 

 ٤٠...............................................بن حجر اهليتميأمحد بن حممد بن عيل شهاب الدين أيب العباس , ا
 ٤٢.........................................................................................أمحد بن مرعي العمري

 ٤٩٨, ٤٩٥, ٣٢٥.................................................................................آدم عليه السالم
 ٥٧٨................................................................................................أسامة بن زيد

 ٣٦١.............................................................................................أسامة بن رشيك
 ٧٧٥, ٥٣٦, ٥٣٥, ٣٦٢, ٣٤٣, ٣١٠, ١١٧....................إسحاق بن إبراهيم بن خملد أبو يعقوب بن راهويه

 ٢٠, ١٥..........................................إسحاق بن أمحد بن عثامن, أبو إبراهيم كامل الدين املغريب املقديس
 ٥٨٨, ٣٩٠.....................................................................................سامء بنت أيب بكرأ

 ٢٧٥, ٢٥٢.............................................................................أسامء بنت عميس اخلثعمية
 ١٩............................................................إسامعيل بن إبراهيم بن أيب اليرس, أبو حممد التنوخي

 ٤٩٤, ٤٩٣.............................................................إسامعيل بن إسحاق بن محاد القايض املالكي
 ٧٣٨, ٦٩٩, ٣٣٤, ٣٠٥, ٢١٢, ٢١١, ١٢٢, ٥٩......................إسامعيل بن محاد أبو نرص اجلوهري الفارايب

 بن عبد الكريم بن متام , أبو الفداء رشيد الدين القريش, املعروف بابن املعلم , شيخ احلنيفة يف وقتهإسامعيل بن عثامن
............................................................................................................٢٢ 

 ٤٧٥, ٧٤.......................................إسامعيل بن حممد بن إسامعيل الشيخ اإلمام قطب الدين احلرضمي
 ٧٧٦, ٥٣٥, ٥٣٤, ٣٤٩, ٣٣٧, ١٦٢, ١٣٣, ٥٩إسامعيل بن حممد بن الفضل أبو القاسم التيمي األصبهاين اجلوزي

 ٥٠٥....................................................أسيد بن ظهري بن رافع بن عدي األنصاري األويس احلارثي
 ٢٠٨..................................أفلح بن محيد بن نافع أبو عبد الرمحن األنصاري النجاري املدين , ابن صفرياء

 ٥٩.......................................................................................................األهبري
 ٣١٩.....................................................................يوسف بن حممد أبو يعقوب= األبيوردي 

 ٧٣٩...................................................سعيد بن مسعدة أبو احلسن املجاشعي األخفش= األخفش 
 ٣٢٨...............................................مد بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد األزرق,أبو الوليدحم= األزرقي 

 ٢١٣......................حممد بن أمحد بن أيب األزهر بن طلحة , اللغوي األديب النحوي, أبو منصور= األزهري 
 ٢٩٣.....................................................................................................األسدي
 ٢٨......................................................................................................اإلسنوي

 ٩٦...........................................احلسن بن أمحد بن يزيد بن عيسى بن الفضل أبو سعيد= اإلصطخري 
 ٦٩٩...............................................مللك الباهيل أبو سعيدعبد امللك بن قريب بن عبد ا= األصمعي 

 ٨٩..............................................................................................األقرع بن حابس
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 ٧٥.............................................................عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف , اجلويني= اإلمام 
 ٦١٩...............................................................عثامن بن سعيد بن بشار, أبو القاسم= األنامطي 
 ٦٤٣...................................................حممد بن عبد اهللا بن حممد بن بصري اإلمام أبو بكر= األودين 
 ٣٧٢....................................................................................................األوزاعي
, ٣١٩, ٢٩٢, ٢٨٨, ٢٨٠, ٢٥١, ٢٥٠, ٢٤٧, ٢٤٣, ٢٣٨, ٢٣٤, ٢٠٦, ٢٠٤, ٢٠٠, ١٥١, ١٣٣......البخاري

٧٥١, ٧٢٠, ٦٥٠, ٦٢٧, ٥٨٦, ٥٧٦, ٥٦٧, ٥٢٢, ٤٨٣, ٤٣٥, ٣٩٢, ٣٤٩, ٣٢٩, ٣٢٠ 
 ٤١.............................................................البدر أبو حممد بن أيب بكر ابن قايض شهبة األسدي

 ٢٥٢, ٢٤٦........................................................................................الرباء بن عازب
 ٤١....................................................بن الفركاح الربهان إبراهيم بن التاج عبد الرمحن بن إبراهيم

, ٣٧٤, ٣٤٣, ٣٤٢, ٣٢٨, ٣١٧, ٢٧٧, ٢٦٠, ٢٣٦, ٢٣١, ٢٢٧, ٢٢٤, ١٨٢, ١٣٦, ١٠٦, ٩٩, ٧٣....يالبغو
٦٧١, ٦٣٩, ٦١٩, ٦١٤, ٦١٣, ٥٦٧, ٥٦٥, ٥٥٨, ٥٥٧, ٥٥١, ٥٤٧, ٥٤٤, ٥٢٩, ٤٤٦, ٣٩٣, ٣٨١ ,

٧٨٩, ٧٧٠, ٧٥٤, ٧٣٥, ٧٢١ 
, ٦٧١, ٦٠٩, ٥٩٤, ٥٧٨, ٤٧٩, ٤٧٨, ٤٠٥, ٤٠٢, ٣٦٢, ٣٤٩, ٢٦٩, ٢٣١, ٢٢٨, ١٩٥, ١٣٩, ٩٩البندنيجي

٧٩٩, ٧٧٠, ٧٣٣, ٧٠٢, ٦٩٨, ٦٨٧, ٦٨٣ 
 ٥٢٥.....................................................................................................البندجيي

 ٣٨.........................................................................................أمحد أبو حامد= البهاء 
 ٤٦٩................................................................يوسف بن حييى أبو يعقوب القريش= البويطي 
 ٧٣..............................................................................أمحد بن احلسني أبو بكر= البيهقي 
, ٤٣١, ٣٩١, ٣٨٦, ٣٤٥, ٣٠٧, ٣٠٠, ٢٩٠, ٢٨٩, ٢٨٦, ٢٧٥, ٢٠٩, ١٩٩, ١١٥, ٩٣, ٨٨, ٨٦....الرتمذي

٧٧٤, ٦٥٠, ٤٨٨ 
 ٦٠................................................سفيان بن سعيد بن مرسوق بن حبيب بن رافع الكويف= الثوري 

 ١٢٩.................................................................أمحد بن حممد بن أمحد أبو العباس= اجلرجاين 
 ٥٨٤......................................................................أمحد بن عيل أبو بكر الرازي= اجلصاص 
 ٢٣٩......................................................................................................اجلندي

 ١٣٣.................................إسامعيل بن حممد بن الفضل أبو القاسم التيمي األ صبهاين اجلوزي= اجلوزي 
 ١٢٢................................................................عيل بن محاد أبو نرص الفارايبإسام= اجلوهري 

 ٢٥٧.............................................................................................احلارث بن بالل
 ٢٥٠..........................احلارث بن ربعي أبو قتادة األنصاري السلمي , فارس رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 ٤٧٦..................................................................................احلارث بن عبد اهللا بن أوس
 ٥٠٦.............................حممد بن موسى بن عثامن بن موسى بن عثامن بن حازم أبو بكر اهلمذاين= احلازمي 
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 ٦٣٨, ٤٩٨, ٣٥٢, ٣٠١, ١١٦............................................................................احلاكم
 ٤٧٦, ٨٨.......................................................................................احلجاج بن أرطأة

 ٣١١....................................................................................احلجاج بن يوسف الثقفي
 ٥٠٢...................................................احلسن أبوحممد بن املستنجد باهللا , اخلليفة املستيضء بأمر اهللا

 ٥٦٨, ٥٥٦, ٥٥٥, ٤٨٦, ٢٧٦, ١١٧, ١١٦......................................................احلسن البرصي
 ٤٢٤, ٦٨...........................................................................................احلسن العرين

 ٥٠٢.........................................................................................احلسن بن أيب اهليجاء
, ٦٥٨, ٦٢٤, ٥٧١, ٤٢٢, ٣٥٩, ١٨٧, ٩٦....ن الفضل أبو سعيد اإلصطخرياحلسن بن أمحد بن يزيد بن عيسى ب

٧٨٠ 
 ٦٢٤, ٦٢٣, ٦١٤, ٦١١, ٥١١, ٢٨٩, ٢٧٤, ١٦٧, ١٥٨.......احلسن بن احلسني أبو عيل البغدادي ابن أيب هريرة

 احلسن بن حممد بن احلسن العدوي أبو الفضائل الصغاين ويقال
  ٢٩٩........................................................................................................الصاغاين احلنفي

 ٢٢.................................................لفقيه الصالح , نجم الدين اهلدبايناحلسن بن هارون بن احلسن ا
 ٦٧٤, ٦٥٩, ٦١٣.......................................................احلسني بن إبراهيم بن عيل أبو عيل الفارقي

 ٦٧٨..............................................احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم القايض أبو عبد اهللا احلليمي
, ٥٢٩, ٥٢٦, ٥٢٥, ٥١١, ٤٨٢, ٣٥٨, ٢٧١, ٢٦٩, ٢٦٨, ٢٦٥, ٧٣احلسني بن شعيب بن حممد أبو عيل السنجي

٧٩٥, ٧٨٠, ٧١٦, ٦٤٣ 
 ٥٥٨, ٥٥٥, ٣٥٩, ٢٨٩, ٢٧٣...............................................احلسني بن صالح بن خريان أبو عيل
 ١٣٦............................................................................احلسني بن عىل بن يزيد الكرابييس

, ٢٢٦, ٢٢٤, ٢١٧, ٢١٤, ٢١٣, ١٨٢, ١٧٢, ١٢٩, ١٢٧, ١٢٠, ١١٩.احلسني بن حممد أبوعيل, القايض املروزي
٥١٤, ٥١٣, ٤٧٢, ٤٤٨, ٤٠٥, ٣٩٨, ٣٨٣, ٣٨١, ٣٥٠, ٣٣١, ٢٩٠, ٢٨٧, ٢٨٣, ٢٥٩, ٢٣١, ٢٢٧ ,
٦١٩, ٦١٦, ٦١٢, ٦٠٨, ٦٠٤, ٥٩٤, ٥٩٢, ٥٦١, ٥٦٠, ٥٤٩, ٥٤٦, ٥٤٤, ٥٣٠, ٥٢٩, ٥١٧, ٥١٥ ,

٧٨٢, ٧٧٩, ٧٥٣, ٧٣٢, ٧٢٤, ٧٢٣, ٧١١, ٦٨٧, ٦٨٢, ٦٥٥, ٦٥٢, ٦٤١, ٦٤٠, ٦٢٨, ٦٢٤ 
 ٦٥١, ٦٠٩, ٥٧٥, ٥٧٤, ٥٧٣, ٥٦٦, ٢٧٤, ١١٨...................احلسني بن حممد بن احلسن الطربي احلناطي

 ٤٧٥..........................................إسامعيل بن حممد بن إسامعيل الشيخ اإلمام قطب الدين= مي احلرض
 ٦٧٨............................................احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم القايض أبو عبد اهللا= احلليمي 

 ٦٢٠............................................................................احلميدي عبد اهللا بن الزبري أبو بكر
 ١١٨................................................................احلسني بن حممد بن احلسن الطربي= احلناطي 

 ٢٥٩........................................................................حممد بن أمحد, أبو عبد اهللا= اخلرضي 
 ٢٥٤.........................................................محد بن حممد بن إبراهيم أبو سليامن البستي=  اخلطايب
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 ٥٩.............................................................................................اخلطيب البغدادي
 ٤٠...............................................................حممد بن أمحد , شمس الدين= اخلطيب الرشبيني 

 ١٦١...............................................................................أمحد بن حممد أبو بكر= اخلالل 
 ١١٦.................................إبراهيم بن يزيد األموي أبو إسامعيل املكي موىل عمر بن عبدالعزيز= اخلوزي 
 ٥٠......................................................................................................اخلونجى
 ٦٤٨, ٥٣٢, ٥١٠, ٤٩١, ٢٩٦, ٢٥٤, ٢٥٠...........................................................الدارقطني

 ١٠١..........................................................عبدالعزيز بن عبد اهللا بن حممد أبو القاسم= الداركي 
, ٥٦٩, ٥١١, ٤٨٣, ٤٨٢, ٤٣٠, ٣٦٢, ٣٥٨, ٣٣٥, ٢٦١, ١٧٨, ١٦١, ١٦٠, ١٥٩, ١٥٧, ١١١, ١٠٦الدارمي

٧٨٤, ٧٨١, ٧٥٧, ٧١١, ٦٩٣, ٦٨٨, ٦٥٧, ٦٤٧, ٦٤٣, ٦١٢, ٦٠٤, ٥٨٥, ٥٧٥, ٥٧٠ 
 ٥٩.........................................................................................................الداين

 ٢١٢......................................................مد بن داود بن حممد , أبو بكر , الصيدالينحم= الداودي 
 ٦١...حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز بن عبد اهللا , أبو عبد اهللا , الرتكامين , الفارقي الدمشقي شمس الدين= الذهبي 
 ٥٨٤......................................................................أمحد بن عيل أبو بكر اجلصاص= الرازي 

 ١٧.............................................................عبدالكريم بن حممد أبو القاسم الشافعي= الرافعي 
 ٥٤١............................................................................................. سليامنالربيع بن
, ٢٢٩, ٢٢٨, ٢٢٢, ٢٢١, ٢١٩, ٢١٨, ٢١٣, ٢٠٣, ١٩٤, ١٩٣, ١٥٤, ١٤٢, ١٣٩, ٩٩, ٧٢, ٧١....الروياين

٣٥٠, ٣٣١, ٣٢٣, ٣١٤, ٣١٠, ٢٨٥, ٢٧٢, ٢٦٩, ٢٦٤, ٢٦٢, ٢٦١, ٢٥٩, ٢٥٨, ٢٣٦, ٢٣١, ٢٣٠ ,
٥٥٠, ٥٤٧, ٥٤٤, ٥٢٤, ٥١٤, ٤٨٤, ٤٥٣, ٤٣٤, ٤٢٤, ٤١٨, ٤١٧, ٤٠٥, ٤٠٢, ٣٨٣, ٣٦٨, ٣٥٢ ,
٦٨٠, ٦٦٨, ٦٦٦, ٦٦١, ٦٥٨, ٦٥٦, ٦٥١, ٦٠٠, ٥٨٦, ٥٧٩, ٥٧٢, ٥٦٩, ٥٦٧, ٥٥٧, ٥٥٥, ٥٥١ ,

٧٩٩, ٧٩٨, ٧٩٤, ٧٨٤, ٧٨١, ٧٥٤, ٧٥٢, ٧٤١, ٧٣١, ٧١٩, ٧١٠, ٧٠٨, ٧٠٣ 
 ٤٩٩...............................................................................................الزبري بن بكار

 ٧٣٩.............................................................إبراهيم بن الرسي بن سهل أبوإسحاق= الزجاج 
 ٥٩......................................................................................................الزجاجي
 ٦٦........................................................................................................الزركيل

 ٧٣٨...................................................... بن حممد أبو القاسم جار اهللاحممود بن عمر= الزخمرشي 
 ٤٦١.....................................................................................................الزهري

 ٩٣...............................................................................................السائب بن يزيد
عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام بن يوسف بن موسى بن متام, األنصاري, اخلزرجي , الشيخ, اإلمام = السبكي 

نطقي, اجلديل, الفقيه, املحدث, احلافظ,املفرس, املقرىء, األصويل, املتكلم, النحوي, اللغوي, األديب, احلكيم, امل
 ٢..............اخلاليف, النظار, شيخ اإلسالم قايض القضاة تقي الدين أبو احلسن بن القايض زين الدين أيب حممد
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 ٥٩.....................................................................................................السخاوي
 ٣٣.........................................................عمر بن رسالن رساج الدين البلقيني= الرساج البلقيني 

 ١٥٥...................................................................عبد الرمحن بن أمحد أبو الفرج= الرسخيس 
 ٤٦١...................................................................................................الرسوجي
 ٥٩........................................................................................................السلفي

 ٣٣...................................................................................................السيد بكري
 ٧٥..................................................................القاسم بن حممد القفال , أبو احلسن = الشايش
 ٧٣..............................................................................حممد بن أمحد , أبو بكر= الشايش 
, ١٤١, ١٤٠, ١٣٨, ١٣٧, ١٣٢, ١٣٠, ١٢٦, ١٢١, ١١٢, ١١٠, ٩٨, ٨٨, ٨٣, ٧٤, ٧٢, ٧١, ٣٧, ١٤الشافعي

٢٠٣, ٢٠٢, ٢٠١, ١٩٩, ١٩٦, ١٩٥, ١٩٠, ١٦٥, ١٦٣, ١٥٢, ١٥٠, ١٤٩, ١٤٨, ١٤٦, ١٤٤, ١٤٣ ,
٢٤٥, ٢٤٠, ٢٣٩, ٢٣٧, ٢٣٦, ٢٣٢, ٢١٨, ٢١٦, ٢١٥, ٢١٤, ٢١٣, ٢١١, ٢١٠, ٢٠٩, ٢٠٥, ٢٠٤ ,
٣٠٩, ٣٠٦, ٣٠٥, ٣٠٢, ٣٠٠, ٢٩٦, ٢٩٥, ٢٨٩, ٢٨٨, ٢٨٣, ٢٧٨, ٢٧٦, ٢٦٥, ٢٥٦, ٢٥٥, ٢٤٦ ,
٣٧٧, ٣٧٤, ٣٥٠, ٣٤٦, ٣٤٤, ٣٤٢, ٣٣٩, ٣٣٨, ٣٣٣, ٣٣٠, ٣٢٩, ٣٢٥, ٣٢٢, ٣١٤, ٣١٢, ٣١٠ ,
٤٣٢, ٤٣١, ٤٣٠, ٤١٩, ٤١٨, ٤١٧, ٤١٥, ٤١٢, ٤١٠, ٤٠٩, ٣٩٨, ٣٩٦, ٣٩٥, ٣٩١, ٣٨٩, ٣٨١ ,
٤٦٩, ٤٦٨, ٤٦٧, ٤٦٥, ٤٦٣, ٤٦٢, ٤٥٩, ٤٥٦, ٤٥٥, ٤٥٣, ٤٥٠, ٤٤٧, ٤٤٥, ٤٤٤, ٤٤٣, ٤٣٧ ,
٥١٥, ٥١٤, ٥١١, ٥١٠, ٤٨٩, ٤٨٧, ٤٨٥, ٤٨٤, ٤٨٣, ٤٨٠, ٤٧٨, ٤٧٦, ٤٧٤, ٤٧٣, ٤٧٢, ٤٧١ ,
٥٦١, ٥٥٥, ٥٥١, ٥٥٠, ٥٤٩, ٥٤٦, ٥٤٥, ٥٤٤, ٥٤٣, ٥٤١, ٥٣٤, ٥٣١, ٥٢٦, ٥٢٥, ٥٢٠, ٥١٦ ,
٦٢٣, ٦٢٠, ٦١٠, ٦٠٤, ٦٠٣, ٦٠١, ٥٩٨, ٥٩٧, ٥٩٦, ٥٩٥, ٥٩١, ٥٨٩, ٥٨٥, ٥٨٢, ٥٨١, ٥٦٤ ,
٧٣٥, ٧٣٣, ٧٣٠, ٧٠٦, ٧٠٣, ٧٠١, ٧٠٠, ٦٩٨, ٦٩٧, ٦٦٥, ٦٥٨, ٦٥٧, ٦٤٨, ٦٣٢, ٦٢٩, ٦٢٨ ,
٧٧٨, ٧٧٧, ٧٧٦, ٧٧٥ ,٧٦٨, ٧٦٦, ٧٦٤, ٧٦٣, ٧٥٨, ٧٥٦, ٧٥٣, ٧٥٢, ٧٥٠, ٧٤٦, ٧٤٤, ٧٤٣ ,

٧٩٩, ٧٩٤, ٧٩٢, ٧٨٣, ٧٨٢, ٧٧٩ 
 ٢٢٦..........................................................حممد بن أمحد بن حييى االديباجي= الرشيف العثامين 

 ٥٧٣......................................................................................................الشعبي
 ٧٤, ٧٢.................................................................................................الشريازي
 ٢٩٩............................احلسن بن حممد بن احلسن العدوي أبو الفضائل ويقال الصغاين احلنفي= الصاغاين 
 ٥٠٢......................................................................................................الصالح

 املنجى بن الصدر عز الدين أيب عمر عثامن بن أسعد بن املنجي بن بركات بن الصدر الكامل زين الدين أبو الربكات بن
 ٤٨............................................................................................املتوكل التنوخي

 ٥٠٣..............................................................................................الصفي الصويف
 ٦٠..............................................................................................الصالح الصفدي



  
٨٢٢ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ٦٢....................................................صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا= الصالح الصفدي 
 ٦٤٦...................................................................................................الصمريي

 ٢١٢......................................................حممد بن داود بن حممد , أبو بكر , الداودي= الصيدالين 
 ١٨٧................................................................. حممد بن عبد اهللا أبو بكر البغدادي=الصرييف 

 ٢٠٢..............................................عبدالواحد بن احلسني بن حممد القايض, أبو القاسم= الصيمري 
 ١٦١, ١١٦.............................................................................الضحاك بن مزاحم اهلاليل

 ٥٢٤, ٢٦٠...............................................................................................الطرباين
 ٧٥........................................طاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن عمر أبو الطيب القايض الشافعي= الطربي 

 ٣٨٤...........................................................................................الطرطويش املالكي
 ٥٠................................................................................................الظهري التزمنتي

 ٦٦٩, ٤٣١, ٤١٢, ٣٦٥...................................................................العباس بن عبد املطلب
 ٤٩٨.......................................................................................................العتبي

 ٥٨.................................................................أمحد بن عبد اهللا بن صالح أبو احلسن= العجيل 
 ٧٠٤, ٦٧٤, ٥٥١, ٧٤, ٧٣..............................................................................العمراين
 ٥٩......................................................................................................العميدي
, ٤٥٥, ٤٥٤, ٤٥١, ٤١٧, ٤٠٧, ٣٨٢, ٣٥٧, ٣٢٤, ٢٦٨, ٢٢٧, ٢٢٦, ١٧٨, ١٦٩, ١٤٦, ٧٣, ٦٠.....الغزايل

٦٠٥, ٦٠٠, ٥٩٨, ٥٧٩, ٥٥٢, ٥٥١, ٥٤٩, ٥٤٨, ٥٤٧, ٥٤٦, ٥٤٥, ٥٤٣, ٥٢٥, ٥١٣, ٤٨٤, ٤٧٠ ,
٧٦٧, ٧٦٤, ٧٦١, ٧٢٧, ٧١٣, ٦٨٨, ٦٨٧, ٦٦٠, ٦٥٢, ٦٤٧, ٦٤٦, ٦٠٧ 

 ٥٢٥..................................................................أمحد بن احلسني بن سهل أبو بكر= الفاريس 
 ٦١٣.................................................................احلسني بن إبراهيم بن عيل أبو عيل= الفارقي 

 ٧٣٧.......................................................حييى بن زياد أبو زكريا الكويف اللغوي النحوي= الفراء 
 ٣٩٣...........................................................................................الفضل بن العباس

 ٣٧٨........................................عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن فوران أبو القاسم, املروزي= الفوراين 
 ٥٠٧....................................................................................القاسم بن سالم أبو عبيد

 ٣٦٢, ٢٩٦, ٢٤٨, ٢٤٦..........................................................................القاسم بن حممد
, ٥٥٠, ٥٢٦, ٤٠٤, ٣٨٩, ١٥٩, ١٥٨, ١٥٧, ١٣٩, ١٣٧, ٧٥, ٧٤القاسم بن حممد القفال , أبو احلسن , الشايش

٧٩٥, ٧٩٤, ٧٣٢, ٦٩٢, ٦٥٧, ٦٥٦, ٦٥٤, ٦٣٥, ٥٦١, ٥٥٨, ٥٥٧, ٥٥١ 
 ٧٥................................................طاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن عمر الشافعي= القايض أبو الطيب 
 ٥٩٣...........................................................................................القايض أبو الفتوح
 ٧٥.......................................................................أمحد بن برش املروذي= القايض أبو حامد 
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 ١٠٢............................................................................................القايض أيب حامد
 ١١٩....................................................احلسني بن حممد أبوعيل, القايض املروزي= القايض حسني 
 ٨٢................................................بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي املالكي= القايض عياض 

 ٥٠.........................................................................................................القرايف
 ١٣٦..........................................................................احلسني بن عىل بن يزيد= الكرابييس 

 ٦٩٩......................................................منصور بن عمر بن عيل , أبو القاسم الغدادي= الكرخي 
 ٨١........................................عيل بن محزة بن عبد اهللا بن فريوز أبو احلسن األ سدي الكويف= الكسائي 
, ٢٥٦, ٢٣١, ٢٢٨, ٢٢٧, ٢٢٦, ٢٢٢, ٢٢١, ١٩٣, ١٧٠, ١٥٩, ١٤٥, ١٣٩, ١٢٤, ٩٥, ٩٤, ٧٣, ٧٢املاوردي

٣٦١, ٣٥٧, ٣٥٦, ٣٥٣, ٣٥١, ٣٤٦, ٣٣٣, ٣٣١, ٣٢٢, ٣٠٥, ٣٠٤, ٢٩٠, ٢٨٧, ٢٧٧, ٢٦٦, ٢٦٥ ,
٤٥٤, ٤٥١, ٤٤٩, ٤٣٢, ٤٢٦, ٤٢٥, ٤٢٤, ٤٢١, ٤١٩, ٤١٤, ٤٠٦, ٤٠٥, ٤٠٣, ٤٠٢, ٣٧٣, ٣٦٦ ,
٥٣٧, ٥٣٥, ٥٣٤, ٥٢٦, ٥١٤, ٤٨٩, ٤٨٥, ٤٨١, ٤٧٩, ٤٧٧ ,٤٧٣, ٤٧٢, ٤٦٦, ٤٦٥, ٤٦٠, ٤٥٩ ,
٦١٤, ٦١٣, ٦١١, ٦٠٠, ٥٩٨, ٥٩٧, ٥٩٥, ٥٧٨, ٥٧٢, ٥٦٩, ٥٤٩, ٥٤٨, ٥٤٧, ٥٤٥, ٥٤٤, ٥٤٢ ,
٦٧٠, ٦٦٨, ٦٦٧, ٦٦٦, ٦٦١, ٦٥٣, ٦٥١, ٦٤٣, ٦٤٢, ٦٤٠, ٦٣٩, ٦٣٢, ٦٢١, ٦٢٠, ٦١٩, ٦١٥ ,
٧١٦, ٧١٥, ٧١٤, ٧١٢, ٧٠٩, ٧٠١, ٦٩٤, ٦٩٣, ٦٩٠, ٦٨٧, ٦٨٤, ٦٨١, ٦٨٠, ٦٧٩, ٦٧٣, ٦٧٢ ,
٧٨٠, ٧٧٨, ٧٧٧, ٧٧٢, ٧٧٠, ٧٦٩, ٧٦٦, ٧٦١, ٧٥٩, ٧٥٦, ٧٤٦, ٧٤٤, ٧٣٥, ٧٢٥, ٧٢٤, ٧١٩ ,

٧٩٦, ٧٩٥, ٧٩٤, ٧٩١, ٧٨٣, ٧٨١ 
 ٥٠١......................................................................................................املتوكل
 ٩٩............................................................عبد الرمحن بن مأمون أبو سعيد النيسابوري= املتويل 

 ١٢٤....................................... أبو احلسن البغداديأمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضبي= املحاميل 
, ٥٣١, ٥١٩, ٥١٦, ٥١٥, ٤٧١, ٣٥٥, ٣٢٧, ٢٣٣, ٢٣١, ٢٠٥, ١٨٤, ١٦٢, ١١١, ٧٥, ٧٤, ٧٣, ٧٢..املزين

٧٠٣, ٦٧٩, ٦٦٦, ٥٩٧, ٥٧٢, ٥٦٤, ٥٣٦, ٥٣٥, ٥٣٤ 
 ٢٢............يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف بن عيل, أبو احلجاج القضاعي الكلبي الدمشقي مجال الدين= املزي 

 ٥٠٢................................................احلسن أبوحممد بن املستنجد باهللا , اخلليفة= بأمر اهللا املستيضء 
 ٢٤........................................................................................................املطيعي

 ٥٠٢...............................................................حممد بن املستظهر أبو عبد اهللا= املقتفي ألمر اهللا 
 ٨٨عبدالعظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا بن سالمة بن سعد بن سعيد أبو حممد زكي الدين الشافعي املرصي= املنذري 

 ٤٦...................................................................................املنصور سيف الدين قالوون
 ٣٠٩................................................................................................املهاجر املكي

 ٥٠٠......................................................................................................املهدي
 ١٤٠..............................................................................................املوفق بن طاهر
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 ٤٦..............................................................................النارص حسن بن حممد بن قالوون
 ٥٠٢.....................أمحد , بن املستيضء بأمر اهللا , أبو العباس اهلاشمي العبايس أمري املؤمنني= النارص لدين اهللا 

 ٦٣٩...................................................................................إبراهيم بن يزيد= النخعي 
 ٣٩٣, ٣٨٦, ٣٧٨, ٣٥٧, ٣٣٩, ٢٨٧, ٢٧٦, ٢٥٢, ٢٠٧, ١٥٢, ١٤٨...................................النسائي
 ٥٩........................................................................................................النسفي

حييى بن رشف بن مري بـن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام احلزامي احلوراين , أبو زكريا = النووي 
 ٨.................................................................................الدمشقي الشافعي حمي الدين

بن رشف بن مري بـن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام احلزامي احلوراين الدمشقي الشافعي  حييى= النووي 
 ١٤..................................................................................................حمي الدين

 ٧٣٩...................................عيل بن أمحد بن حممد بن عيل أبو احلسن , النيسابوري, الشافعي= الواحدي 
 ٥٠٠..........................................................................................الوليد بن عبد امللك

 ٥٧٨.............................................................................أم احلصني بنت إسحاق األمحسية
 ٤٣٨............................................................................................أم جندب األزدية

 ٦٧٨, ٤٢٣, ٣٩١, ٣٣٢...................................................................أم سلمة ريض اهللا عنها
 ٢٠٤...........................................................................................أم سنان األنصارية

 ٦٤٨, ٥١٢, ٢٨٨, ٢٥٢, ٢٥٠, ٢٤٨, ٢٤٧, ٢٠٩, ١٢١, ١١٦...................................أنس بن مالك
 ٢١٢.................................................................................................أويس القرين

 ٣٨................................................................حممد بن هبادر بن عبد اهللا الدمشقي= بدر الدين 
الكناين الشافعي قايض القضاة, حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة بن عيل بن مجاعة ابن = بدر الدين ابن مجاعة 

 ٤٨.............................................................................................حازم بن صخر
 ٣٩..............................دين أبو الفضل ابن شهبة األسديحممد بن أيب بكر , بدر ال= بدر الدين أبو الفضل 

 ١٤٨...............................بريدة بن احلصيب بن عبد اهللا بن احلارث بن األعرج بن سعد بن رازح أبو سهل
 ٥٧٨.............................................................................................بالل بن أيب رباح

 ٧٣٨.................................................................يعقوب بن إسحاق أبو يوسف= بن السكيت 
 ٤٠......................................................................................بندر بن هويصني الشلوي

 ٥٣....................................................أحـمد بن عيل بن عبد الكايف أبـو حامد= هباء الدين السبكي 
 ٥٠٣..................................................................................................ان اخليصبي

عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف بن عيل متام , تاج الدين أبو نرص تقي الدين أيب احلسن بن زين الدين = تاج الدين 
 ٥٢.......................................................بن ضياء الدين األنصاري اخلزرجي السبكي الشافعي
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جي , الشيخ, اإلمام عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام بن يوسف بن موسى بن متام, األنصاري, اخلزر= تقي الدين 
الفقيه, املحدث, احلافظ,املفرس, املقرىء, األصويل, املتكلم, النحوي, اللغوي, األديب, احلكيم, املنطقي, اجلديل, 

 ٤٤, ٢.اخلاليف, النظار, شيخ اإلسالم قايض القضاة تقي الدين أبو احلسن بن القايض زين الدين أيب حممد السبكي
 ٥١.................... عبد اخلالق بن عيل بن سامل بن مكى املرصي الشيخ ابن الصائغحممد بن أمحد بن= تقي الدين 

 ٤٦١, ٥٠, ٤٩, ٤٨....................................................تقي الدين ابن دقيق العيد القشريي املرصي
 ١٧....................عثامن بن عبد الرمحن بن عثامن , أبو عمرو , الشهرزوري الدمشقي ,= تقي الدين بن الصالح 

, ٣٣٣, ٣١٠, ٣٠٩, ٢٨٩, ٢٨٧, ٢٦٠, ٢٥٢, ٢٤٩, ٢٤٧, ٢٤٦, ٢١٨, ٢١١, ٢٠٠, ٩٣, ٨٧.جابر بن عبد اهللا
٥٢٤, ٥٢٢, ٤٣٥, ٤١٣, ٤١٢, ٤١١, ٤٠١, ٣٧٢, ٣٧٠, ٣٦٩, ٣٦٤, ٣٦٣, ٣٥٩, ٣٥٧, ٣٤٨, ٣٤١ ,

٥٩٩, ٥٨٦, ٥٦٧, ٥٥٤, ٥٣٢, ٥٣١ 
 ٣٤٨...............................................................................................جعفر بن حممد

 ٣٩.............................................................................................جالل الدين املحيل
 ١٨...........................ي, ابن مالكحممد بن عبد اهللا بن مالك أبو عبد اهللا الطائي احلياين النحو= مجال الدين 
 ٤٧............يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف بن عيل, أبو احلجاج املزي القضاعي الكلبي الدمشقي= مجال الدين 

مجال الدين أبو الطيب احلسني بن عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام بن يوسف بن موسى بن متام, القايض مجال الدين 
 ٥٢.......................................... السبكي الشافعيأبو الطيب بن قايض القضاة تقي الدين األنصاري
 ٢٥٧............................................................جندب بن جنادة بن عبيد بن حرام أبو ذر الغفاري

 ٥١٠..................................................................................حبيبة بنت أيب جترة العبدربه
 ٥٥٥.......................................................................................................حرملة

 ٢٥٠.......................................................حفصة بنت عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهام أم املؤمنني
 ٥٧٨, ٣١٠, ٢٥٤...............................................محد بن حممد بن إبراهيم أبو سليامن البستي اخلطايب

 ٨١................ّ الدؤيل التيمي موالهم القاري العالمة الزيات أحد القراء السبعةمحزة بن حبيب عامرة بن إسامعيل
 ٥٠٥...................................................................محزة بن عبد املطلب , ابن عم رسول اهللا 

 ٤٩٩...............................................................................................خارجة بن زيد
 ٣٣...................................................................................خالد بن عبدالعزيز اهلويسني

 ١٩.....................................................................خالد بن يوسف بن سعد أبو البقاء النابليس
 ٤٩٠...........................................................................................خدجية بنت خويلد

 ٢٩٦.........................................................................خزيمة بن ثابت بن الفاكه األنصاري
 ٥٤, ٥٢.........................................................خليل بن كيكلدي صالح الدين العالئي أبو سعيد

 ٧٠٧, ٦٦٩, ٦٣٤, ٦٣٣, ٦٠٩, ٦٠٧, ٥٧٣, ٥٣٩, ٥٣١, ٢٧٤, ٢٣٤, ١٠٥, ٦٩................داود الظاهري
 ٥٩.........................................................................................................دبريان
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 ٦٣٤..................................ربيعة بن أيب عبد الرمحن فروخ, القريش التيمي أبو عثامن, املدين , ربيعة الرأي
 ٣٠١.....................اهللا أبو احلسن النابليس, املالكي, الرشيد العطارحييى بن عيل بن عبد = رشيد الدين العطار 
 ٤٠...............................................................................................زكريا االنصاري

 ٨٨عبدالعظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا بن سالمة بن سعد بن سعيد أبو حممد املنذري الشافعي املرصي= زكي الدين 
 ٧٨١, ٥٨٨, ٢٧٥...............................زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد األنصاري اخلزرجي ثم البخاري

 ٤٩........................................................عبد الكايف بن عيل بن متام أبو حممد السبكي = زين الدين
 ٢٢......................................سامل بن عبد الرمحن بن عبد اهللا الشافعي, أبو الغنائم أمني الدين بن أيب الدر

 ٣٩................................................................عمر بن عيل بن امللقن أبو حفص= رساج الدين 
 ٤١.........................................................................عمر بن رسالن= رساج الدين البلقيني 

 ٢٥٨.......................................................................................................رساقة
 ٧١٨, ٥٩٠, ٢٩٩, ٦٩........................................................................سعد بن أيب وقاص

 ٢٥١......................................................... بن مالك بن شيبان األنصاري أبو سعيد اخلدريسعد
 ٦٥٠, ٦٤٩, ٥٥٥................................................................................سعيد بن املسيب

 سعيد بن جبري األسدي الوالبي, أبو حممد, ويقال
  ١١٧..............................................................................................أبو عبد اهللا, الكويف املكي

 ٦٤٨, ٥٤٣, ٣٠٧, ٢٢٥, ٨٤...........سعيد بن جبري األسدي الوالبي, أبو حممد, ويقال أبو عبد اهللا, الكويف املكي
 ٥٨٦........................................................................................امل القداحسعيد بن س

 ٤٩١......................................................سعيد بن عثامن بن سعيد بن السكن أبو عيل , ابن السكن
 ٧٤٠, ٧٣٩.........................................................سعيد بن مسعدة أبو احلسن املجاشعي األخفش

, ٤٧٥, ٤٦٨, ٣٩٥, ٣٨٠, ٣١٠, ٢٩٢, ١٥٢, ٦٠...سفيان بن سعيد بن مرسوق بن حبيب بن رافع الثوري الكويف
٧٧٥, ٦٤٩, ٦٣٢, ٥٩٠, ٥٣٦ 

 ٣٧٢, ٨٤................................................... عمران اهلاليل, أبو حممد الكويفسفيان بن عيينة بن أيب
 ٢٠........................................سالر بن احلسن بن عمر بن سعيد , أبو الفضائل اإلربيل احللبي الدمشقي

 ٧١٠, ٦٨٢..................................................................................................سليم
 ٢٤٧.............................................................................................سليامن بن حرب

 ٢٢............................سليامن بن هالل بن شبل بن فالح بن خصيب اجلعفري , أبو الربيع اهلاشمي احلوراين
 ١٤٨......................................................................................سنان بن سلمة اخلثعمي

 ٧٧١..............................................................................................وسهيل بن عمر
 ٣٩٠........................................................................................................سودة

 ٢٩٣...................................................عمرو بن عثامن بن قنرب, أبو برش الفاريس البرصي= سيبويه 
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 ١٩٠.......................................................................................................شربمة
 ٤٩............عبد املؤمن بن خلف بن ايب احلسن بن رشف بن اخلرض بن موسى أبو حممد الدمياطي ,= رشف الدين 

 ٦٩٧..................................................................رشيح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الكندي
 ٦٣٨..................................................................................شعيب بن عبد اهللا بن عمرو

 ٣٤٤.............................................................................ه بن عمرو اهلرويشمر بن حدوي
 ٤٠.................................................................حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني= شمس الدين 
 ٤٢....................................حممد بن حممد بن عبد الكريم بن رضوان أبو عبد اهللا املوصيل= شمس الدين 

 ٤٢.................حممد بن عثامن أبو عبـد اهللا الزرعي املقديس , شمس الدين ابن قرموز= شمس الدين ابن قرموز 
 ٤٠......................................................................ة الرميلشمس الدين حممد بن أمحد بن محز

 ٤٠, ٣٩................................................................شمس الدين حممد بن حممد األسدي الغزي
 ٣٩........................................................................أمحد بن محدان األذرعي= شهاب الدين 
 ٤٠..............................................أمحد بن حممد بن عيل أيب العباس ابن حجر اهليتمي= شهاب الدين 
 ٢٢حممد بن أيب بكر بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن حممد بن محدان , الشافعي الدمشقي , شمس الدين= شهاب الدين 

 ٣٨................................................................شهاب الدين أمحد بن لؤلؤ املعروف بابن النقيب
 ٦٧٨........................................................................شيبة ابن طلحة بن عثامن بن أيب طلحة

 ٢٩٦.....................................................................................صالح بن حممد بن زائدة
 ٥١٠...........................صفية بنت شيبة بن عثامن بن أيب طلحة بن عبدالعزى بن عبدالدار بن قيص بن كالب

 ٦٢, ٥٢..........................................................صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي
 ٧٥٣, ٧٥٢, ٧٥١...............................................................زبري بن عبد املطلبضباعة بنت ال
 ٨٥.................................................................................................ضامم بن ثعلبة

 ١٨............................................................ضياء الدين املقديس ابن احلافظ حممد بن عبد الواحد
, ١٢٩, ١٢٣, ٩٧, ٩٥, ٩٢, ٧٥, ٧٣, ٧٢...طاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن عمر أبو الطيب الطربي القايض الشافعي

٢٣١, ٢٢٨, ٢٢٣, ٢٢٠, ٢١٤, ٢٠٢, ١٩٥, ١٩٣, ١٨٩, ١٧١, ١٦٥, ١٦٠, ١٤٧, ١٤٥, ١٤٠, ١٣٥ ,
٣٣٥, ٣٣٣, ٣٢٩, ٣٢٦, ٣٢٥, ٣١٤, ٣١٣, ٣٠٩, ٢٩٢, ٢٦٩, ٢٦٨, ٢٦٧, ٢٦٥, ٢٦٤, ٢٦١, ٢٦٠ ,
٥٨٢, ٥٥٢, ٥٤٣, ٥٤٢, ٥٣٦, ٥٣٤, ٥٣١, ٥١٤, ٤٨٧, ٤٨١, ٤٧٩, ٤٧٨, ٤٧٢, ٤٢١, ٤١٩, ٤٠٥ ,
٦٤٣, ٦٤٢, ٦٣٠, ٦١٩, ٦١٧, ٦١٦, ٦١٥, ٦١٢, ٦٠٦, ٦٠٤, ٦٠٠, ٥٩٧, ٥٩٦, ٥٩٤, ٥٩٢, ٥٨٥ ,
٧٥٠, ٧٤٦, ٧٣٣, ٧٢٩, ٧١٩, ٧١١, ٧٠٦, ٦٩٦, ٦٩٥, ٦٨٨, ٦٨٧, ٦٨٢, ٦٦٥, ٦٦٤, ٦٥١, ٦٤٩ ,

٧٩٣, ٧٨٩, ٧٨٧, ٧٨١, ٧٧٩, ٧٦٨, ٧٦٦ 
 ٥٥٤, ٥٤٥, ٥١٨, ٥١٧, ٣٩٥, ٢٥٢, ٢٥١, ٢٥٠, ٢٤٩, ٢٤٧, ٢٤٦, ٢٤٥, ٨٤.......طاوس بن كيسان اليامين

 ٦٤٩.................................................................................................طريف املري



  
٨٢٨ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ٦٤٨, ٤٣٥.........................................................................................طلحة بن عمر
, ٢٤٩, ٢٤٨, ٢٤٧, ٢٤٦, ٢٤٣, ٢٤١, ٢٣٩, ٢٣٨, ٢٣٥, ٢١١, ٢٠٨, ٢٠٦, ٢٠٥, ٩٠, ٨٧مننيعائشة أم املؤ
٤٧٧, ٤٦٨, ٤٦٦, ٤٢٥, ٣٩١, ٣٩٠, ٣٦٠, ٣٣٠, ٣٢٩, ٣٢٨, ٣٢٠, ٣٠٧, ٣٠٦, ٢٩٠, ٢٨٢, ٢٨٠ ,

٧٥١, ٦٧٨, ٥٨٩, ٥٨٨, ٥٣١, ٥٢٥, ٥٢٢, ٥٢١, ٥٢٠, ٥١٩, ٥١٦, ٥٠١ 
 ٦٧٧...........................................................................................عبد الدار بن قيص
 ٥٣٦, ١٥٥................................................................ أبو الفرج الرسخيسعبد الرمحن بن أمحد

 ١٨.................عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم بن عثامن بن أيب بكر بن عباس أبو حممد وأبو القاسم املقديس
 ١٩..................................................................عبد الرمحن بن سامل بن حييى أبو حممد األنباري

 ٤٨٦.......................................................................................عبد الرمحن بن صفوان
 ٣٠٢............................................................عبد الرمحن بن عبد اهللا بن سابط املكي , ابن سابط

 ٥٢٢, ٤٦٨................................بن عبد اهللا بن عثامن بن أيب قحافه أبو عبد اهللا القريش التميميعبد الرمحن 
 ٦٩٠, ٥٨٦, ٥٣٢.............................................................................عبد الرمحن بن عوف

, ١٨٣, ١٨٢, ١٦٢, ١٥٤, ١٥٣, ١٣٦, ١٢٧, ١٠٢, ٩٩, ٧٣..عبد الرمحن بن مأمون أبو سعيد النيسابوري املتويل
٥٧٧, ٥٤٩, ٥٤٤, ٥١٧, ٥١٤, ٤٨٩, ٤٥٦, ٤٤٦, ٤٢١, ٤١٠, ٣٦٧, ٣٢٣, ٣١٥, ٢٨٣, ٢٢٧, ٢٢٤ ,
٧١٨, ٧٠٦, ٦٩٤, ٦٨٩, ٦٨٦, ٦٨٣, ٦٤٣, ٦٣٥, ٦٢١, ٦٢٠, ٦١٩, ٦١٤, ٦١٣, ٥٨٤, ٥٨٣, ٥٨٢ ,

٧٣٣ 
, ٤٦٢, ٤٥٤, ٤٥٣, ٤٤٦, ٣٧٨, ٧٤, ٧٣, ٧٢عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن فوران الفوراين أبو القاسم, املروزي

٧١٥, ٦٥٣, ٦١٨, ٥٨٤, ٥٥٧, ٥٣٥ 
 ٢٠....................................................... بن أمحد بن قدامة, أبو الفرج املقديسعبد الرمحن بن حممد

 ٢٠.........................عبد الرمحن بن نوح بن حممد بن إبراهيم بن موسى, أبو حممد الرتكامين املقديس الدمشقي
 ٧٧٤, ٣٨٧, ٣٧٨............................................................عبد الرمحن بن يعمر الدلييل الصحايب

 ٧١٧, ٥٠٧, ٤٨..............عبد السالم بن حممد بن مزروع بن أمحد بن عزاز عفيف الدين أبو حممد املرصي احلنبيل
عبد العزيز بن عبد السالم بن القاسم بن احلسن بن حممد املهذب الشيخ عز الدين بن عبد السالم أبو حممد السلمي 

 ١٨..........................................................................................الدمشقي الشافعي
 ١٩.......................................................عبد العزيز بن حممد بن عبد املحسن , أبو حممد األنصاري
 ٤٩..........................................................عبد الكايف بن عيل بن متام أبو حممد السبكي زين الدين

 ١٩.......................................................... عبد الصمد بن احلرستاين, أبو الفضائلعبد الكريم بن
 ٣٩.......................................................................................عبد اللطيف عبد الرمحن
 ٥١........................................................................................عبد اهللا الغامري املالكي

 ٢٥٠...........................................عبد اهللا بن أيب أوىف علقمة بن خالد بن احلارث أبو معاوية األسلمي
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, ٧٢٠, ٧١٢, ٥٥٥, ٥٣٨, ٥١٢, ٣٦٢, ٣٣١, ٣٢٩, ٣١٢, ٣١١, ٣٠٢, ٢٢٥, ٢٠٥, ١٥٢.....عبد اهللا بن الزبري
٧٤٢ 

 ٦٢٠............................................................................د اهللا بن الزبري أبو بكر احلميديعب
 ٣٣٨...........................................................................................عبد اهللا بن السائب
 ٥١١, ٥١٠, ٤٨٨...............................................................................عبد اهللا بن املؤمل

 ٢٦٦, ٢٣٦, ٧٣, ٧٢......................عبد اهللا بن املظفر أبو سعد التميمي املوصيل رشف الدين ابن أيب عرصون
 ٦٧٦.............................................................................................عبد اهللا بن خالد

 ٤١.....................................................................................عبد اهللا بن سعاف اللحياين
, ٢٤٩, ٢٢٥, ٢١٤, ٢٠٩, ٢٠٧, ٢٠٦, ٢٠٠, ١٩٨, ١٥٢, ١٥١, ١٤٨, ٩٣, ٨٦, ٧١, ٦٨....عبد اهللا بن عباس

٣٤٩, ٣٤٦, ٣٤٥, ٣٤٢, ٣٤٠, ٣٣٥, ٣٢٩, ٣٢١, ٣٢٠, ٣١٥, ٣١٢, ٢٨٩, ٢٨٨, ٢٨٧, ٢٦٠, ٢٥٣ ,
٥٤٣, ٥٣٢, ٥٣٠, ٥٢٤, ٥١٢, ٤٨٨, ٤٨٣, ٤٧٥, ٤٣٥, ٤٢٤, ٤١١, ٣٩١, ٣٩٠, ٣٧٩, ٣٦٩, ٣٥١ ,
٧٠٧, ٦٩٧, ٦٩٥, ٦٧٨, ٦٦٩, ٦٥٠, ٦٤٥, ٦٣٨, ٦٣٧, ٦٣٢, ٦٣٠, ٦٠٧, ٥٨٦, ٥٧٦, ٥٦٨, ٥٦٦ ,

٧٨٧, ٧٧٥, ٧٧١, ٧٥١, ٧٤٢, ٧٣٧, ٧١٢ 
 ٤٩٣........................................................................................عبد اهللا بن عبداحلكم

 ٦٧٨, ١٨٨, ١٨٠........................................عبد اهللا بن عبدان بن حممد أبو الفضل اهلمداين ابن عبدان
 ٤٩٤, ٤٣٥....................................................عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبيد اهللا التيمي ابن أيب مليكة

 ٣٠٠..................................................................................حلمراءعبد اهللا بن عدي بن ا
, ٢٥٦, ٢٥٢, ٢٥١, ٢٤٩, ٢٤٨, ٢٤٧, ٢٠٧, ٢٠٦, ٢٠٥, ١٩٨, ١٩٥, ١٣٤, ١٢١, ١١٥, ٨٦.عبد اهللا بن عمر

٣٦١, ٣٥٨, ٣٤٣, ٣٤١, ٣٤٠, ٣٣٦, ٣١٥, ٣٠٦, ٣٠٥, ٣٠٣, ٢٩٣, ٢٩٢, ٢٩١, ٢٨٨, ٢٨٥, ٢٧٨ ,
٥٢٢, ٤٩٤, ٤٩٣, ٤٩٢, ٤٨٣, ٤٦٦, ٤٥٥, ٤٤٤, ٤٣٦, ٤٣٥, ٤٢٩, ٤٢٧, ٤١٣, ٤١١, ٤١٠, ٣٩٢ ,
٥٩١, ٥٩٠, ٥٨٩, ٥٨٨, ٥٨٧, ٥٨٦, ٥٨٢, ٥٨١, ٥٨٠, ٥٧٦, ٥٧٣, ٥٦٧, ٥٣٢, ٥٣١, ٥٢٤, ٥٢٣ ,

٧٨١, ٧٨٠, ٧٧٦, ٧٧٥, ٧٧١, ٧٤٢, ٦٤٤, ٦٣٨, ٥٩٣ 
 ٦٣٨............................................................................................عبد اهللا بن عمرو

 ٥٤٣........................................عبد اهللا بن حممد بن عيل الفهري, أبو حممد رشف الدين , ابن التلمساين
 ٧٩٧, ٥٧٣, ٥٣١, ٢٣٢, ١٩٨, ٨٧...........................................................عبد اهللا بن مسعود
 ٤٤١.............................................................................................عبد اهللا بن مغفل

 ٧٧٧...................................................عبد اهللا بن نافع أبو حممد موىل بني خمزوم بالصائغ, ابن نافع
 ٣١٠............................عبد اهللا بن واضح, أبو عبد الرمحن احلنظيل, موالهم الرتكي ثم املروزي ابن املبارك

 ٧٧٧.......................................................عبد اهللا بن وهب بن مسلم أبو حممد القريش , ابن وهب
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, ٣٦٨, ٣٣٨, ٣٠٦, ٣٠٤, ٢٧٤, ٢٦٩, ٢٥٨, ١٩٢, ١٩٠, ١٨٩, ٧٥.....مد , اجلوينيعبد اهللا بن يوسف , أبو حم
٧٨٠, ٧٥٣, ٦٨٦, ٦٠٣, ٥٨١, ٥٦٤, ٥٥٧, ٤٣٨ 

 ٤٠............................................................................................عبد اهللا حممود عمر
 ٣٩٠......................................................................عبد اهللا موىل أسامء بنت أيب بكر الصديق

 رشف الدين بابن عبد املؤمن بن خلف بن ايب احلسن بن رشف بن اخلرض بن موسى أبو حممد الدمياطي , وكان يعرف
 ٤٩, ٤٨................................................................................................اجلامد

 ٤٦١, ٣٩٩................................................................................عبد امللك بن املاجشون
 ٤٩٧.........................................عبد امللك بن حبيب بن سليامن السلمي املالكي أبومروان , ابن حبيب

, ١٢٠, ١١٩, ١١٣, ١٠٠, ٩٥, ٧٥, ٧٤, ٧٣, ٧٢, ٦٩, ٥٩....عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف , اجلويني , اإلمام
٢٦٦, ٢٣٦, ٢٢٧, ٢٢٦, ٢٢١, ١٩٠, ١٨٩, ١٨٥, ١٧٨, ١٧٦, ١٧٥, ١٣٩, ١٣٧, ١٣٤, ١٢٩, ١٢٣ ,
٣٧٧, ٣٧٦, ٣٧٥, ٣٦١, ٣٥٥, ٣٥٠, ٣٣٦, ٣٠٤, ٢٩٦, ٢٩١, ٢٨٣, ٢٧٧, ٢٧٦, ٢٧٣, ٢٧١, ٢٦٩ ,
٤٥٩, ٤٥٨, ٤٥٧, ٤٥٦, ٤٥٥, ٤٥٤, ٤٥٣, ٤٥١, ٤٤٨, ٤٤٦, ٤٣٠, ٤١٩, ٤١٠, ٤٠٧, ٣٨٩, ٣٨٢ ,
٥٣٠, ٥٢٩, ٥٢٧, ٥١٥, ٥١٣, ٤٨٢, ٤٨١, ٤٧٨, ٤٧٥, ٤٧٤, ٤٧٢, ٤٧١, ٤٧٠, ٤٦٧, ٤٦٢, ٤٦٠ ,
٥٩٩, ٥٩٧, ٥٨٤, ٥٨٢, ٥٨١, ٥٧٩, ٥٧٥, ٥٧٣, ٥٧٠, ٥٦٨, ٥٦١, ٥٦٠, ٥٥٩, ٥٤٦, ٥٤١, ٥٣٥ ,
٦٨٧, ٦٨٥, ٦٦٧, ٦٥٢, ٦٤٦, ٦٤٤, ٦٣٥, ٦٣٤, ٦٢٥, ٦٢٤, ٦٢٢, ٦٢٠, ٦١٨, ٦١٥, ٦١٣, ٦٠٣ ,
٧٥٩, ٧٥٢, ٧٤٨, ٧٤٢, ٧٢٧, ٧٢٤, ٧٢٣, ٧٢٠, ٧١٩, ٧١٣, ٧١٢, ٧٠٥, ٧٠٢, ٦٩٩, ٦٩١, ٦٨٨ ,

٧٩٨, ٧٩٧, ٧٩١, ٧٧١, ٧٦٧, ٧٦٥, ٧٦١, ٧٦٠ 
 ٦٩٩.................................................عبد امللك بن قريب بن عبد امللك الباهيل أبو سعيد األصمعي

 ٣١١.........................................................................................عبد امللك بن مروان
عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف بن عيل متام , تاج الدين أبو نرص تقي الدين أيب احلسن بن زين الدين بن ضياء 

 ٦٦, ٦٢, ٦١, ٥٣, ٥٢............................................ري اخلزرجي السبكي الشافعيالدين األنصا
 ٣٣٤.................................................عبدا هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي ابن قتيبة

 ٤٢............................................................................................عبدا هلادي العمري
 ٢٥٤.............عبداحلق بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حسني ابن سعيد األزدي اإلشبييل, أبوحممد, يعرف باخلراط

 ٧٥٣, ٧٥٠, ١٠١............................................... القاسم الداركيعبدالعزيز بن عبد اهللا بن حممد أبو
, ١٨.عبدالعظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا بن سالمة بن سعد بن سعيد أبو حممد زكي الدين املنذري الشافعي املرصي

٨٨ 
, ١٢٦, ١٢٣, ١٠٠, ٩٥, ٧٥, ٧٤, ٧٣, ٥٩, ٣٦, ٣٤, ٢٦, ١٧...عبدالكريم بن حممد أبو القاسم الرافعي الشافعي

١٩٠, ١٨٩, ١٧٨, ١٧٦, ١٧٥, ١٧٣, ١٧٠, ١٥٩, ١٥٧, ١٤٧, ١٤٦, ١٤٥, ١٣٥, ١٣٢, ١٢٩, ١٢٧ ,
٣٠٤, ٢٨٧, ٢٨٦, ٢٨٣, ٢٧٧, ٢٦٩, ٢٦٧, ٢٦٤, ٢٦١, ٢٣٧, ٢٣٦, ٢٢٢, ٢٢١, ٢١٤, ٢١٣, ٢١٢ ,
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٤٠٧, ٣٩٩, ٣٩٢, ٣٨٩, ٣٨٦, ٣٨٢, ٣٨١, ٣٧٥, ٣٧٤, ٣٤٢, ٣٣١, ٣٢٨, ٣٢٣, ٣٢١, ٣١٨, ٣١٧ ,
٤٥٦, ٤٥٥, ٤٥٣, ٤٥١, ٤٤٩, ٤٤٨, ٤٤١, ٤٣٨, ٤٣٣, ٤٣٢, ٤٢٨, ٤٢٧, ٤٢٤, ٤٢٢, ٤٢١, ٤١٤ ,
٥٤٦, ٥٤٥, ٥٤١, ٥١٤, ٤٨٠, ٤٧٩, ٤٧٨, ٤٧٧, ٤٧٦, ٤٧٥, ٤٧٠, ٤٦٦, ٤٦٣, ٤٦٢, ٤٥٨, ٤٥٧ ,
٥٧٧, ٥٧٤, ٥٦٩, ٥٦٨, ٥٦١, ٥٦٠, ٥٥٩, ٥٥٨, ٥٥٧, ٥٥٣, ٥٥٢, ٥٥١, ٥٥٠, ٥٤٩, ٥٤٨, ٥٤٧ ,
٦٤٠, ٦٣٠, ٦٢٩, ٦٢٥, ٦٢٤ ,٦٢٣, ٦٢١, ٦١٩, ٦١٥, ٦١٤, ٦١٢, ٦٠٤, ٥٩٩, ٥٩٦, ٥٩٥, ٥٧٩ ,
٦٩٦, ٦٩٤, ٦٨٧, ٦٨٢, ٦٧٨, ٦٧١, ٦٦٨, ٦٦٦, ٦٦٤, ٦٦٢, ٦٥٦, ٦٥٥, ٦٥٤, ٦٥١, ٦٤٨, ٦٤٣ ,
٧٤٧, ٧٤٥, ٧٤٢, ٧٣٥, ٧٣٣, ٧٢٩, ٧٢٧, ٧٢٤, ٧٢٣, ٧٢١, ٧١٩, ٧١٠, ٧٠٩, ٧٠٢, ٧٠١, ٦٩٩ ,
٧٩٥, ٧٩١, ٧٨٥, ٧٨٣, ٧٨٢, ٧٨٠, ٧٧٩, ٧٧٨, ٧٧٣, ٧٧٢, ٧٦٦, ٧٦٤, ٧٥٩, ٧٥٦, ٧٥٣, ٧٤٨ 

 ٦٩٨, ٦٧٠, ٦٦١, ٦٠٢, ٢٠٢......................عبدالواحد بن احلسني بن حممد القايض, أبو القاسم الصيمري
 ٥٣٢, ١٦٤.........................................................................................عتاب بن أسيد

 ٦١٩.................................................................عثامن بن سعيد بن بشار, أبو القاسم األنامطي
 ٦٧٧..............................................................................................عثامن بن طلحة

, ١٤٧, ١٤٦, ١٣٥, ١٧.عثامن بن عبد الرمحن بن عثامن , أبو عمرو, الشهرزوري الدمشقي , تقي الدين ابن الصالح
٦٧٨, ١٧٨, ١٥٨, ١٥٠ 

 ٧٠٠, ٦٩٧, ٦٧٦, ٦٥٠, ٦٤٨, ٥٨٧, ٥٣٢, ٥٣١, ٥٠٠, ٣٣١, ٢٥٣, ٥٧.......................عثامن بن عفان
 ١٨.....................................عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس أبو عمرو املالكي الرويني , ابن احلاجب

 ٢١.......................................................عثامن بن حممد بن عثامن, أبو عمر الفخر املالكي التوزري
 ١٤٢, ١٣٨.........................................................................................عدي بن حاتم
 ٧٥٢, ٣٣٩........................................................................................عروة ابن الزبري

 ٣٨٩, ٣٨٨, ٣٨٦, ٣٧٩, ٣٧٨, ٣٧٧, ١٩٨....................................................عروة بن مرضس
 ٤٢..........................................................................حممد بن أيب بكر بن مجاعة= عز الدين 

, ٦٣٤, ٦٣٢, ٥٨٦, ٥٦٨, ٥٦٤, ٥١٨, ٥١٠, ٤٣٥, ٤٠٧, ٣٩٥, ٢٥٠, ٢٤٠, ٢٢٥, ٢١٥....عطاء بن أيب رباح
٦٩٧ 

 ٣٦١, ٢٩٢.........................................................عطاء بن السائب بن مالك الثقفي , أبو السائب
 ٤٨.........................عبد السالم بن حممد بن مزروع بن أمحد بن عزاز أبو حممد املرصي احلنبيل= عفيف الدين 

 ١١٦......................................................................................................عكرمة
 ٥٠.....................................................................................علم الدين العراقي الرضير

 ٢٢...................................عيل بن إبراهيم بن داود بن سليامن , أبو احلسن عالء الدين بن العطار الشافعي
 ٥٨..........................................................عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي نور الدين أيب احلسن
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, ٦٣٧, ٥٨٩, ٥٣٢, ٥٣١, ٥٢٤, ٥٢٣, ٢٦٠, ٢٥٣, ٢٤٧, ٢٤٦, ٢٤٤, ٢٣٢, ١٥٢, ٨٤, ٥٧عيل بن أيب طالب
٧٨٧ 

 ٧٨١, ٧٠٣, ٦٨٣, ٦٥٧, ٥٨٢, ١٧٨, ١٠٢.........................عيل بن أمحد أبو احلسن البغدادي ابن املرزبان
 ٧٣٩......................................عيل بن أمحد بن حممد بن عيل أبو احلسن الواحدي, النيسابوري, الشافعي

 ٢٢.......................................................بن منصور , عالء الدين أبو احلسن املقديسعيل بن أيوب 
 ٨١..........................................عيل بن محزة بن عبد اهللا بن فريوز أبو احلسن األ سدي الكويف الكسائي

عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام بن يوسف بن موسى بن متام, األنصاري, اخلزرجي , الشيخ, اإلمام الفقيه, 
تكلم, النحوي, اللغوي, األديب, احلكيم, املنطقي, اجلديل, املحدث, احلافظ,املفرس, املقرىء, األصويل, امل

, ٣, ٢..اخلاليف, النظار, شيخ اإلسالم قايض القضاة تقي الدين أبو احلسن بن القايض زين الدين أيب حممد السبكي
٦٨, ٦٦, ٦١, ٦٠, ٥٩, ٥٨, ٥٧, ٥٤, ٥٠, ٤٩, ٤٧, ٤٦, ٤٥, ٤٤, ٤٣, ٣٨, ٢٤, ١٢, ٩ 

 ٥٠.................................................................ن بن خطاب الباجيعيل بن حممد بن عبد الرمح
 ٥٠٣.........................................................................عمر النسائي, شيخ الصوفية باملوصل

 ٢٢٩......................................عمر بن أيب احلرم بن عبد الرمحن بن يونس , الكناين زين الدين ابن يونس
 ٢٠........................................................عمر بن أسعـد بـن أيب غـالب الربعي, أبو حفـص اإلربيل
 ٣٠٠, ٢٩٩..................................................عمر بن احلسن بن عيل, أبو اخلطاب, الكلبي ابن دحية

, ٤٢٩, ٤٢٧, ٤٢٥, ٣٩٨, ٣٩٧, ٣٥٢, ٣٣١, ٢٥٦, ٢٥٢, ٢٥١, ٢٤٦, ٢٣٢, ٢٠٨, ٢٠٧, ٩٠عمر بن اخلطاب
٦٧٦, ٦٤٩, ٦٣٧, ٥٩٩, ٥٨٦, ٥٣٦, ٥٣٣, ٥٣٢, ٥٣١, ٥٠٣, ٥٠٠, ٤٩٧, ٤٩٠, ٤٨٠, ٤٧٦, ٤٧٤ ,

٧٩٨, ٧٨١, ٧٧٦, ٧٧٥, ٧٢٢, ٧٠٧, ٦٩٧, ٦٩٠ 
 ٧٤٠....................................................عمر بن املثنى أبو عبيدة التيمي , البرصي, النحوي اللغوي

 ٢٠..................................بن بندار بن عمر بن عيل بن حممد , أبو الفتح كامل الدين التفلييس الشافعيعمر 
 ٤١, ٣٣......................................................................عمر بن رسالن رساج الدين البلقيني

 ٥١١.......................................عمر بن عبد الرمحن بن حميصن أبو حفص السهمي , ابن حميصن القارئ
 ٧٩٢, ٣٦٣, ٣٥٩................................................عمر بن عبد اهللا بن موسى, أبو حفص ابن الوكيل

 ٥٠٤, ٥٠١.....................................................................................عمر بن عبدالعزيز
 ٦٤٨.............................................................................................عمر بن عبيد اهللا

 ٤١, ٣٩..............................................................عمر بن عيل بن امللقن أبو حفص رساج الدين
 ٦٦...............................................................................................عمر رضا كحالة
 ٢٤٩............................................................................................عمران بن حصني

 ٢٤٨, ٢٤٦............................عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة بن عدس األنصارية النجارية املدنية
 ١٣٣............................................................................................عمرو بن العاص
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 ٥٦٤...............................................................................................عمرو بن دينار
 ٦٣٨.............................................................................................عمرو بن شعيب
 ٥١٠..............................................................................رمحن بن حميصنعمرو بن عبد ال

 ٢٩٣...................................................عمرو بن عثامن بن قنرب, أبو برش الفاريس البرصي , سيبويه
 ٤١٢..الضمري) بفتح املثناة من حتت وإسكان الثاءاملثلثة وكرسالراء والباء املوحدة بعدها ياء النسب(عمرو بن يثريب 

 ٥٣٧ ,٤٦٦, ٣٠١, ٢١٦, ٨٢......................عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي املالكي , القايض
 ٥٠............................................................عيسى سيف الدين بن داود البغدادى احلنفى املنطقى

 ٥١٧, ١١٦..................................................................................................قتادة
 ٦٢٧, ٦١٦........................................................................................كعب بن عجرة

 ٣٩............................................................................كامل الدين حممد بن موسى الدمريي
 ١٥١, ٨٦......................................لقيط بن عامر بن املنتفق بن عامر بن عقيل العامري أبو رزين العقييل

 ٧٨٠.......................................................................................................للمزين
 ١٧...........................................................................حممد بن أمحد العلقمي= مؤيد الدين 
 ٥٢٣..................................................................حلارث اهلمداين أبو موسى الكويفمالك بن ا

, ٢٣٣, ٢٢٨, ٢١٨, ٢٠٥, ٢٠٤, ١٩٩, ١٧٠, ١٦٢, ١٥١, ١٤٩, ١٢٧, ١٢١, ١١٩, ١١٦, ٨٧..مالك بن أنس
٣٨٤, ٣٨٢, ٣٧٩, ٣٧٢, ٣٦٢, ٣٤٩, ٣٤٦, ٣٣٩, ٣٠٠, ٢٩٢, ٢٨٠, ٢٧٨, ٢٧٣, ٢٥٥, ٢٤٨, ٢٤٠ ,
٥٢٨, ٥٢٦, ٥٢١, ٤٩٥, ٤٩٤, ٤٩٣, ٤٨٥, ٤٨٠, ٤٣٥, ٤٢٩, ٤١٥, ٤١٣, ٤٠٩, ٤٠٦, ٣٩٩, ٣٩٥ ,
٦٠٧, ٥٨٩, ٥٨٧, ٥٨٦, ٥٨٤, ٥٨٣, ٥٨٢, ٥٧٧, ٥٧٣, ٥٦٤, ٥٥٦, ٥٥٤, ٥٤٥, ٥٤٣, ٥٣٩, ٥٣١ ,
٧٤٣, ٧٤٢, ٧٢٣, ٧٢٢, ٧٠٦, ٦٩٠, ٦٧٩, ٦٦٠, ٦٤٩, ٦٤٨, ٦٤٧, ٦٣٢, ٦٣٠, ٦١٧, ٦١١, ٦٠٩ ,

٧٨٧, ٧٨٤, ٧٨١, ٧٧٨, ٧٧٧, ٧٥٥ 
 ٦٩٧, ٦٩١, ٥١٨, ٣٥٣, ٣٤٢, ٢٩٥, ١٦٣, ١١٧, ٧١...................................................جماهد

 ٢٧٦..................................................................جميل بن مجيع بن نجا , أبو املعايل , املخزومي
 ٣٠٧, ٧٠......................................................حمرش بن سويد بن عبد اهللا بن مرة اخلزاعي الكعبي

 ٣٣..............................................................................................حممد أمني اهلرري
, ٣٧١, ٢٨٦, ٢٧٦, ٢٣٤, ٢٢٦, ١١٦, ١١٣, ١٠٤, ٦٩حممد بن إبراهيم بن املنذر أبو بكر النيسابوري , ابن املنذر

٥٥٦, ٥٥٥, ٥٤٥, ٥٤١, ٥٣٨, ٥٣٦, ٥٢٩, ٥٢٥, ٥٢٣, ٤٨٣, ٤٦٨, ٤١٥, ٤١٠, ٤٠٠, ٣٩٥, ٣٨٦ ,
٧٧٨, ٧٧٧, ٦٩١, ٦٣٢, ٦٠٩, ٥٩٣, ٥٨٨ 

 ٢٢..........................حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة بن عيل , بدر الدين أبـو عبد اهللا  الكناين احلموي
 ٣٩......................................................حممد بن أيب بكر , بدر الدين أبو الفضل ابن شهبة األسدي

 ٣٩............................................................... الفتح املراغي املدين الشافعيحممد بن أيب بكر أبو
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, ٢٢..حممد بن أيب بكر بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن حممد بن محدان , الشافعي الدمشقي , شمس الدين , ابن النقيب
٥١ 

 ٤٢...........................................................................حممد بن أيب بكر بن مجاعة , عز الدين
 ٢٤١.......................................................حممد بن أيب عمر بن أيب بكر الربعي,اليعمري , ابن سيد

 ٧٣...............................................................................كر , الشايشحممد بن أمحد , أبو ب
 ٤٠.................................................................حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني , شمس الدين

 ١٧............................................................................حممد بن أمحد العلقمي , مؤيد الدين
 ٢١٣, ٥٩....................حممد بن أمحد بن أيب األزهر بن طلحة األزهري, اللغوي األديب النحوي, أبو منصور

 ٥١, ٢٠..................الصائغحممد بن أمحد بن عبد اخلالق بن عيل بن سامل بن مكى املرصي الشيخ تقى الدين ابن 
 ٢٦٧...................................................................حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد , أبو زيد

, ٤٨, ٢٧حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز بن عبد اهللا , أبو عبد اهللا , الرتكامين , الفارقي الدمشقي شمس الدين الذهبي
٦١, ٥٢ 

 ٧٩٧, ٧٨٩, ٢٧٠, ٢٦٨, ٢٦٧, ٧٥, ٧٣, ٧٢حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر أبو بكر الكناين املرصي , ابن احلداد
 ٤٦٧, ٢٢٦.......................................................حممد بن أمحد بن حييى االديباجي الرشيف العثامين

 ٥٥٩, ٥٥٨, ٥٢٩, ٢٥٩.......................................................حممد بن أمحد, أبو عبد اهللا اخلرضي
 ٥٧٧, ٤٢٣, ٢٤٠................................................................حممد بن إسحاق بن يسار املطلبي
 ٣٨٠..............................................................................حممد بن إسامعيل, قايض فارس

 ٧٥٦, ٦٣١, ٥٣٩, ٥٣٧, ٤٩٣, ٤١٨, ١٤٣......................................................حممد بن احلسن
 ٣٠١...........................................................................املدين]() زبالة[حممد بن احلسن بن 

 ٥٠٢.................................................................حممد بن املستظهر أبو عبد اهللا املقتفي ألمر اهللا
 ٦٥١, ٥٣٦...............................حممد بن املفضل بن سلمة بن عاصم أبو الطيب بن سلمة الضبي البغدادي

 ١١٢..............................................................................................حممد بن املنهال
 ٣٨..................................................................حممد بن هبادر بن عبد اهللا الدمشقي بدر الدين

 ٧٤٠...................................................................................حممد بن محدون الصيدياين
 ٤١٠..............................................حممد بن داود بن عيل بن خلف , أبو بكر , األصبهاين , الظاهري

, ٤٥١, ٤٣٣, ٤٣٢, ٣٧١, ٣٠٥, ٣٠٤, ٢١٢, ١٧٦, ١٧٥حممد بن داود بن حممد , أبو بكر , الداودي , الصيدالين
٧٦٧, ٦٧٣, ٦٤١, ٥٦٩, ٥٥١, ٤٥٣ 

 ٣٣٤.......................................................................حممد بن زياد أبو عبد اهللا , ابن األعرايب
 ٤١.................................................................. أبو الفضل ابن قايض عجلونحممد بن عبد اهللا

 ٣٥٨, ١٨٧.............................................................حممد بن عبد اهللا أبو بكر البغدادي الصرييف
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 ٦٧٦, ٦٧٥, ٣٧٧, ٣٢٨.............................حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد األزرق,أبو الوليد األزرقي
 ٤٠.........................................حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن أبو عبد اهللا املعروف بابن قايض عجلون

 ٢١................................................أبو عبد اهللا مجال الدين الطائي اجلياينحممد بن عبد اهللا بن مالك , 
 ١٨..............................حممد بن عبد اهللا بن مالك أبو عبد اهللا الطائي احلياين النحوي, مجال الدين ابن مالك

 ٦٤٣.....................................................حممد بن عبد اهللا بن حممد بن بصري اإلمام أبو بكر األودين
 ٤٢...........................................حممد بن عثامن أبو عبـد اهللا الزرعي املقديس , شمس الدين ابن قرموز

 ٥١٨...............................................................................................مد بن عسريحم
 ٥٣.........................................................حممد بن عيل بن احلسن بن محزة , شمس الدين احلسيني

 ٤٢......................................حممد بن حممد بن عبد الكريم بن رضوان أبو عبد اهللا املوصيل شمس الدين
 ٢٠.....................................................................حممد بن حممد بن حممد, أبو الفضل البكري

 ١٧.................................حممد بن حممود بن احلسن بن هبة اهللا بن حماسن ابن النجار أبو عبد اهللا البغدادي
 ٥٠٣, ٥٠٠...............حممد بن حممود بن حسن بن هبة اهللا بن حماسن أبو عبد اهللا البغدادي حمب الدين ابن النجار

 ٢٠٠.....................................................................حممد بن مسلم بن تدرس أبو الزبري املكي
 ٥٠٦...............................حممد بن موسى بن عثامن بن موسى بن عثامن بن حازم أبو بكر احلازمي اهلمذاين

 ٦٥٢................................................................................................حممد بن حييى
 ٥١, ٤٠.................وسف بن حيان الغرناطي أثري الدين أبو حيان األندليس اجلياينحممد بن يوسف بن عيل بن ي

 ٤٢٠, ٧٢..........................................................حممد بن يوسف بن موسى بن مسدي , أبو بكر
 ٣٣...............................................................................................حممد عيل املالكي

 ٣٣............................................................................................حممد ياسني الفادين
 ٥٠...........................................................حممود بن عمر بن حممد أبو القاسم جار اهللا الزخمرشي
 ٧٣٨.........................................................حممود بن عمر بن حممد الزخمرشي أبو القاسم جار اهللا

بن رشف بن مري بـن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام النووي احلزامي احلوراين  حييى= حمي الدين 
 ١٤..........................................................................................الدمشقي الشافعي

 ٤٩..........مسعود بن أمحد بن مسعود قايض القضاه سعد الدين رشف احلافظ أبو حممد احلارثي ثم البرصي احلنبيل
, ٢٨٨, ٢٨٠, ٢٧٦, ٢٥٨, ٢٥٢, ٢٤٩, ٢٤٨, ٢٤٧, ٢٤٣, ٢٣٨, ٢٠٦, ٢٠٤, ١٥١, ١٤٨, ٩٣, ٨٥.....مسلم

٥٧٨, ٥٧٦, ٥٦٧, ٥٢٢, ٥١١, ٤٨٨, ٤٨٣, ٤٧٦, ٤٧١, ٤٦٦, ٤٣٨, ٤٣٥, ٣٩٦, ٣٣٦, ٣٢٠, ٣١٩ ,
٧٥١, ٧١٨, ٦٥٠, ٦٤٨, ٦٢٧, ٥٨٧, ٥٨٦ 

 ٦٧٦, ٤٩٠, ٢٥٤, ٢٥٣...........معاوية بن أيب سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القريش األموي
 ٧٨٧.......................................................................................................مقاتل

 ٦٥٥.............................................................................................بن سعيدمنصور 
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 ٦٩٩, ١٢٧..................................................منصور بن عمر بن عيل , أبو القاسم الكرخي الغدادي
 ٣١٠.......................................................................................................مهاجر

 ٧٧..............................................................................موسى بن عبد اهللا حجازي احلنبيل
 ٦٥٠......................................................................................................ميمونة

 ٤٢....................................................نارص الدين حممد بن حممد بن يوسف املعروف بابن سويدان
 ٧٠٠.........................................................................................نافع بن عبد احلارث
 ٥٨٢, ٥٢٣, ٤٩٤, ٤٩٣, ٤٩٢, ٤٣٥, ٣٣٦, ٢٧٨............................................نافع موىل ابن عمر

 ٦٤٨................................................................................................نبيه بن وهب
 ٤٨.........................................................................................نجم الدين أبو العباس

 ٢٧٩......................................................................نرص بن إبراهيم بن نرص= نرص املقديس 
 ٢٧٩.............................................................................نرص بن إبراهيم بن نرص املقديس

 ٥٣..............................................................................................نور الدين احلنفي
 ٥٠٣......................................................................................هارون الشاوي الصويف

 ٧٧٥..............................................................................................هبار بن األسود
 ٧٧٤..............................................................................................وكيع بن اجلراح
 ٤٢٣...............................................................................................وهب بن زمعة

 ١٩...................................................................رييفحييى بن أيب الفتح احلراين , أبو زكريا الص
 ٧٣٧.........................................................حييى بن زياد أبو زكريا الكويف اللغوي النحوي الفراء

 ٢٤٦...............................................................................................حييى بن سعيد
حييى بن رشف بن مري بـن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام احلزامي احلوراين , أبو زكريا النووي الدمشقي 

, ٥٥, ٤١, ٣٩, ٣٧, ٣٦, ٣٤, ٣٣, ٢٨, ٢٧, ٢٦, ٢٣, ٢١, ١٩, ١٧, ١٦, ١٤, ١٣, ١٢, ٨الشافعي حمي الدين
٥١٤, ٥١١, ٥١٠, ٤٨٧, ٤٨٥, ٤٨٣, ٤٧٧, ٤٧٠, ٤٦٧, ٤٦٦, ٤٦٢, ٢٢٧, ٧٦, ٧٥, ٧٤, ٧٣, ٧٢, ٥٩ ,

٧٢١, ٦٧٨, ٦٥٦, ٦٥٢, ٦٢٥, ٥٩٢, ٥٥٠, ٥٤٩, ٥٤٧, ٥٤٦, ٥٤١, ٥٢٦ 
 ٣٠١......................حييى بن عيل بن عبد اهللا أبو احلسن النابليس, املالكي, رشيد الدين العطار , الرشيد العطار

يى بن يوسف بن حييى بن منصور بن املعرم عبد السالم الشيخ اإلمام العالمة البارع الفاضل يف أنواع من العلوم حي
 ١٨............................................................................مجال الدين أبو زكريا الرصرصي

 ٦٥٠..........................................................يزيد بن األصم بن عدس بن معاوية العامري الكويف
 ٢٠٩.................................................................................................يزيد بن زياد

 ٦٣٧.........................................................................................يزيد بن نعيم التابعي
 ٧٣٨...................................................................سكيتيعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن ال
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 ٣٤٥, ٢٨١...........................................................................................يعىل بن أمية
 ٧٦٩, ٧٢٧, ٦٣٠, ٤٧٩, ٤٤٠, ٤٣٤, ٤٢٧...........يوسف بن أمحد بن كج أبوالقاسم الدينوري ابن كج القايض

 ٥١...يوسف بن الزكي عبد الرمحن بن يوسف بن عيل بن عبد امللك ابن عيل بن أيب الزهر الكلبي القضاعي الدمشقي
 ٤٧, ٣٣, ٢٢....احلجاج املزي القضاعي الكلبي الدمشقي مجال الدينيوسف بن عبد الرمحن بن يوسف بن عيل, أبو 

 ٢٣٩............................................................................................يوسف بن ماهك
 ٤٦٧, ٣١٩.................................................................يوسف بن حممد أبو يعقوب األبيوردي

 ٤٧١, ٤٦٩, ٤٥٥, ٤٥٤, ٢٣٣, ٧٤..................................يوسف بن حييى أبو يعقوب القريش البويطي
 ٢٩٣.............................................................................يونس بن حبيب الضبي النحوي

 فهرس اإلمجاعات_٠٠٥
 ٥٥٣.......................وى حكمها حكم مكة يف التمتع وليست حكمها حكم امليقاتاتفق العلامء عىل أن ذي ط

 ٧٥٧...........................ٍاتفقوا عىل اعتبار النية;   يف التحلل من اإلحصار حتى لو ذبح بغري نية وحلق, مل حيل
وكذا اآلفاقي إذا حج وأراد اإلقامة هبا, اتفقوا عىل أن املكي إذا حج وهو عىل أن يقيم بوطنه ال يؤمر بطواف الوداع

..........................................................................................................٤٧٠ 
 ٥٥٨................................................................ٌتفقوا عىل أن املواقيت األربعة منصوص عليهاا

 ٦٠٣.........................................................اتفقوا عىل أن ما يطرح فيه الورد والبنفسج فهو دهنهام
 ٢٧٩............................................................اتفقوا عىل أنه ال يستحب الغسل لرمي مجرة العقبة

 ٩٧...................................................اتفقوا عىل أنه لو أحرم به الويل ثم أعطاه ملن حيرضه احلج صح
 ٤١٨...................................................س قبل يوم النحراتفقوا عىل جواز دم الصيد والطيب واللبا

 ٣٠٢.................................................... أفضل األرضإمجاع املسلمني عىل أن موضع قرب النبي 
 ٨٩.............................................................إمجاع املسلمني يرد من أوجب احلج كل مخس سنني

 ١٩٨......................................................................أمجع العلامء عىل أن أول احلج أول شوال
 ٦٦٩.................................أمجع العلامء إال داوود عىل حتريم صيد حرم مكة عىل احلالل واملحرم للحديث

 ٢٠٧............................................................................. املواقيت اخلمسةأمجع العلامء عىل
أمجع أهل العلم عىل أن من هيل بعمرة يف أشهر احلج من أهل األفاق من امليقات وقدم مكة ففرغ منها وأقام هبا فحج 

 ٥٣٨.....................................................من عامه أنه متمتع وعليه اهلدي إن وجد وإال فالصيام
ًأمجعت األمة عىل حتريم اجلامع يف اإلحرام, صحيحا كان اإلحرام أو فاسدا, و جتب به الكفارة والقضاء, وال فرق بني ً

 ٦٣٠.الوطء يف القبل أو الدبر من الذكر واألنثى والزوجة واململوكة والزنا, والتحريم يف مجيع ذلك, ال خالف فيه
 ٥٨٣......................................................................امجعوا أ ن املحرم جيوز له أن ينظر يف املاء

 ١٦٧....................................................أمجعوا أن من متكن من احلج فلم حيج ومات مل حيكم بكفره
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 ٢٧٦..........................................  . أن الغسل لإلحرام ليس بواجب إال ما روي عن احلسنأمجعوا عىل
 ٤٦٥................................................................أمجعوا عىل أن النزول باملحصب ليس بواجب 
 ٣٠٠................................................................أمجعوا عىل أن مكة واملدينة أفضل بقاع األرض

 ١١٣..............................أمجعوا عىل أن من رشط وجوب احلج اإلسالم, والتكليف, واحلرية, واالستطاعة
 ٣٩٩..............................................................إال مجرة العقبةأمجعوا عىل أنه ال يرمي يوم النحر 

 ٢٣٤.......................................أحرم النبي صىل اهللا عليه وسلم من ذي احلليفة يف حجة الوداع باإلمجاع 
 ٤٠٤.............................................إذا أبحنا له الركوب فركبها فنقصت فإنه يضمن النقصان باالتفاق

 ٥١٣...................................................................إذا أحرم باحلج وحد ه فإنه مفرد بال خالف
 ١٣٤........................................... بال خالفإذا أرادوا باخلفارة ما يأخذه الرصدي فال جيب معه احلج

 ١٠٥...................................إذا أجلأ الويل الصبي إىل التطيب أو فوته احلج فالفدية يف مال الويل بال خالف
ًإذا ترك احلج وفعله يف سنة أخرى يكون مؤديا باإلمجاع  ٍ.......................................................١٦٤ 

 ٦٣١..............وإن جامع قبل الطواف يف العمرة فسد حجه باإلمجاع , إذا جامع قبل الوقوف فسد حجه باإلمجاع 
 ٦٩٣....................................................ًاملحرم صيدا حرم عليه حال اإلحرام باتفاق العلامءإذا ذبح 

 ٩٩......................................فال يقع عن الصبي بال خالف, ٍإذا طاف عن الصبي وهو غري حامل للصبي
 ٤٠٣..............وجيوز ملن سمعه األكل منه بال خالف, ًإذا عطب اهلدي فذبحه ال يصري مباحا إال بلفظ بال خالف

 ٤٨٥......................نتظار املرأة احلائض التي تبقى لطواف الوداع باإلمجاع ًإذا كان الطريق خموفا مل يلزم اجلامل ا
ٌإذا كان ينزع ويعود واألفعال متواصلة يف اجلامع وحصل قضاء الوطر أخرا فاجلميع مجاع واحد باإلمجاع  ً........٦٣٥ 

 ٦٤٢......................................................إذا كانت  املوطؤة أمهة للواطيء فعليه مؤنتها بال خالف
 ٦٧٩..........................................................نه يضمن باجلزاءًإذا مل يكن الصيد مملوكا فال خالف أ

 ٥٦٦...............................................................ٌاشرتاط العجز يف االنتقال إىل الصوم جممع عليه
 أصل اجلرب ال خالف فيه أي

  ٤٨٠............................................................ولكن اخلالف يف الوجوب, بالدم يف ترك طواف الوداع

 ٧١٥................................................................................اإلذخر جيوز قطعه بال خالف
 ٥٣٣................................................................................ٌاإلفراد ال جيب فيه دم باإلمجاع

 ٧٨٧.......................................................................اعاأليام املعدودات أيام الترشيق باإلمج
 ٢٩٠.......................................................................التلبية عند تغري األحوال ال خالف فيها

 ٨٣.........................................................................................احلج فرض جممع عليه
 ١٠٥........................................................احلج ال جيب عىل العبد أذن الويل أم مل يأذن بغري خالف

 ٨٤.....................................................................................احلديبية سنة ست باإلمجاع
 ٤١٤........................................................ًاحللق لو وجد بعد الرمي والطواف والسعي جاز اتفاقا
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 ٧٣٠...........................................بزمان بال خالفالدم الواجب لفعل حمرم أوترك واجب ال خيتص −
 ٤٤٦..................................................الرمي الذي يدركه املستنيب بعد زوال عذره يلزم بال خالف 

 ١١٣.............ٌالصبي إذا حج ثم بلغ والعبد إذا أعتق فعليه حجة أخرى ذكر ابن املنذر إمجاع من يعتد به عىل ذلك
 ١١٤........................................................الصبي واملجنون الذي ال إفاقة له ال حج عليه باإلمجاع

 ٢٥٨.................................................... عمرة فال بد من النية بال خالفٍالطواف إن كان يف حج أو
 ٤٦٩...................................................................ٌالطواف باحلج ملن حيرم من مكه متفق عليه 

 ٣٣٢..........................الطواف مايش من السنن ال يعرف فيه خالف بني العلامء وأنه أوىل من طواف الراكب
 ٤٢٢.....................................................................ٌالعمرة ليس هلا إال حتلل واحد بال خالف

 ٢٥٥..................................................................القران أفضل من احلج بال عمرة, بال خالف
 ٥١٥............................................................ٍالتمتع أفضل من حج وحده باتفاق العلامءالقران و

 ٦٦٦.......................................الكلب الذي ليس بعقور إن كان فيه منفعة  مباحة فقتله حرام بال خالف
 ١٨٦...............................املبارشة بني التحللني إذا حكمنا بتحريمها فإن الفدية فيها شاة ال بدنة بال خالف

ٍيد بشهوة ونحو ذلك, ال يفسد هبا النسك بال خالف أنزل ٍاملبارشة فيام دون الفرج بشهوة كالقبلة واملفاخذة واللمس بال
 ٦٤٦.................................................................................................أم مل ينزل

املبارشة فيام دون الفرج بشهوة كالقبلة واملفاخذة واملس باليد بشهوة ونحو ذلك ال يفسد هبا النسك بال خالف أنزل أم 
 ٦٤٦............ بال خالفوالواجب بتحريمها شاة ال بدنة .مل ينزل لكنها حرام قبل التحللني وفيام بينها خالف 

 ٣٢٤.........................................................................ٌاملحاذاة يف الطواف رشط بال خالف 
 ٦٠٤.......................................................................ٌاملسك والعنرب والصندل حرام باالتفاق

 ٤٧٤....................................................املكي إذا خرج من غري تقدم نسك ال وداع عليه بال خالف
 ١٦٣.............................................................. مل حيج بعد اهلجرة إال سنة عرش باالتفاقالنبي 

 ٦٥٢.....................................................................................الوكيل ال يملك التزويج
 ٤٣٦.........................................................قضاء رميه بغروب شمسهاليوم الثالث ال خالف يف ان

 ١١١.............................................إن كان حني مر أراد حج تلك السنة ثم حج بعدها فال دم باالتفاق
 ٤١٤...................................................ًإن وجد احللق بعد الطواف والسعي وقبل الرمي جاز اتفاقا

ًانعقد اإلمجاع عىل أن من عني عمرة أو عمرة وحجا أو حجا منفردا انعقد ما عينه ً ً...............................٢٤٤ 
 ٤٠٥................................................................... عىل النساء حلقانعقد اإلمجاع عىل أنه ليس

 ٣٣٤.................................................................انعقد اإلمجاع عىل أنه يستلم احلجر أول طوفه
 ١٦٥.....................................................أنه ال ترد شهادة تارك احلج فيام بني تأخريه وفعله باالتفاق

 ٣١٦........................................................................أهل احلرم ال إحرام عليهم بال خالف
 ١٨٩.....................................................................تقدم حجة اإلسالم عىل النذر بال خالف
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 ٤٣١..................................يف بقية األيام ال خالف فيه جواز تأخري الرمي للرعاة وأهل السقاية وتداركه 
 ٤٢٤................................................منسوخ باإلمجاع) ًإذا أمسيتم ومل تطوفوا رجعتم حرما (حديث 

ٌحديث عدي بن حاتم ظاهره مرتوك باإلمجاع .ألن فيه أهنا خترج بغري جوار وال خالف أهنا ال خترج بأهنا بدون جوار, ٍ
..........................................................................................................١٣٨ 

 ٣٥١.......................................................ركعتي الطواف ال يشرتط تقديمهام قبل السعي باالتفاق
ٌرمي كل يوم إىل اجلمرات الثالث كل مجرة سبع حصيات واجب بال خالف ٍ ٍ...................................٤٢٨ 

ٌسدانة البيت وحجابتها وهي واليتها وخدمتهاوإغالقها وفتحها ونحوذلك حق مستحق لبني طلحه احلجبيني من بني 
 ٦٧٧....................................................................عبدالداربن قيص اتفق العلامء عىل هذا 

 ٢٨٧...............................................................هباٌصالة ركعتني قبل اإلحرام جممع عىل استحبا
 ٦٦٠...........................................................................صيد البحر حالل بالنص واإلمجاع

 ٧٠٩..................................................................ال حتريم والضامن يف قطع اليابس بال خالف
 ال يعترب جماوزته يف ترخص املسافر كالقرص والفطر, بل "$احلرم $ : فهرس البقاع والبلدان"��$ احلرم $ ال خالف أن 

 ٤٨٤.....................................الد  يف ذلك كغريها من الب"$مكة$: فهرس البقاع والبلدان"��$ مكة$
 ٦٨٩......................................................................ال خالف أن إعارة الصيد للمحرم حرام

 ٢٤٠...............................................................................ال خالف أن اجلعرانة من احلل
ًال خالف أن القايض إذا خرج عن حمل واليته امتنع عليه احلكم مادام خارجا وخللفائه الذين استخلفهم قبل خروجه 

 ٦٥٢....................................................................احلكم يف حمل واليته وأحكامهم نافذة 
 ٢٤١..................................................ًوسلم مل يكن نازال يف احلرمال خالف أن النبي صىل اهللا عليه 

 ٤٤٨...........................................................ال خالف أن رمي يوم الثالث يفوت بغروب شمسه
 ٢٥٨.............................................................ال خالف أن رصف احلج املطلق ال يكون إال بالنية

 ١٢٠.................................................................ال خالف أنه ال جيب عليه أن يستقرض ليحج
 ٥٥٦...........................................................ال خالف أنه ال جيوز الدم قبل أداء العمرة يف التمتع

 ١٦٧...................................................................عىل تركه عىصًال خالف أنه لو أخره عازما 
 ٥٦٩.....................................................ٍال يصح صوم يشء من السبعة يف أيام الترشيق بال خالف

 ١٠٧..........................ال يلزم العبد قضاء احلجة الفاسدة يف حال الرق سواء أذن الويل أم مل يأذن بغري خالف
 ٦٤٠...........................................ال يلزم يف القضاء أن يسلك الطريق الذي سلكه يف األداء بال خالف

 ٤٠٩................................س فال جيزيء من اللحية أو غريها بال خالفالبد أن يكون احللق من شعر الرأ
 ٢٨٦.................................................................ٌلبس إزار ورداء ونعلني للمحرم سنة باإلمجاع

 ٤٢٣.............................................لتحلل يف احلج حل اللبس واحللق والقلم وسرت الرأس بال خالف
 ٥٨٩........................................................للمرأة سرت رأسها وسائر بدهنا باملخيط وغريه باإلمجاع
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 ٦٨٨.....................................................باالصطيادمل خيتلف أحد من العلامء يف أن املحرم ال يملك 
 ٦٠٨.........................ًلو  كان يف رأسه شجة فجعل هذا الدهن من غري أن يميش به شعرا فال فدية بال خالف

 ٤٦٧..........................................................لو أراد املقام بمكة ليس عليه طواف وداع بال خالف
 ٥٩٧.........................................................................لو أكره عىل الطيب فال فدية باالتفاق
 ٣٢٨...........................................................................لو طاف يف احلجر مل جيزيه باالتفاق

 ٢٨٤........................................ًعا, فال خالف أنه ليس بحرام, وال فديةلو طيب البدن فتعطر الثوب تب
 ٧١٩.......................).هذا يف حرم املدينة.(ٌلو كان عىل الصائد واملحتطب ثياب مغصوبة مل تسلب بال خالف

 ٤١٠.....................................................ًلو مل يكن عىل رأسه إال شعرة واحدة لزمه ذلك بال خالف
 ٤١٣..............................................................لو نحر يف وقته قبل الرمي فاليشء عليه باإلمجاع 

جيوز ذلك (ام يشرتط أن خيرج منه بعذر صح الرشط وجاز اخلروج منه بذلك العذر قال الروياين ٍلو نذر صوم يوم أو أي
 ٧٥٢................................................................................................).باإلمجاع

 ٣٢٦...................................لو وضع رجله عىل الشاذروان ووقف باألخرى فإن طوافه ال يصح باالتفاق
 ٩٩............فو اقتىض األمر وجوب الدم وجب يف مال الويل بال خال, متى فرط الويل يف إحضار الصبي املواقف

 ١٢٦......................................ًمتى فضل عن قدر الدين احلال واملؤجل ما يكفيه وجب عليه احلج اتفاقا
 ١٠١................فإن كان أحرم بغري إذن وليه وصححناه فهي يف ماله بغري خالف, متى وجبت الفدية عىل الصبي

ٌمن دخل مكة لقتال باغ أو قاطع طريق أو غريمها أو خائفا من ظامل أو غريم حيبسه وهو معرس ال ً ٍ  يمكنه الظهور ألداء ٍ
 ٣١٦........................................................................النسك مل يلزمه اإلحرام بال خالف

 ٥٨٦...............................................................من وجد نعلني ال جيوز له لبس اخلفني باإلمجاع 
ًمن وقف ليال ومل يقف هنار او قلنا الليل وقت للوقوف وهو الصحيح فال خالف يف صحته وال يلزمه دم ٍ........٣٧٩ 

 ٦٠٩............................................س بغري عذرنقل ابن املنذر إمجاع املسلمني عل حتريم حلق شعر الرأ
 ٥٢٥...................ًنقل ابن املنذر اإلمجاع عىل أن من أحرم  بعمرة يف أشهر احلج ثم بحج قبل الطواف صار قارنا

 ٤١٠.....................................نقل ابن املنذر اإلمجاع عىل أن من ليس عىل رأسه شعر أنه يمر املوسى عليه
 ٢٣٤...............................................نقل ابن املنذر اإلمجاع عىل من أحرم قبل أن يأيت امليقات أنه حمرم

 ٤٠٤..................................................ً ماء يف الطريق وعليه أمارة االباحة فإنه يرشبه باتفاقهمو رأى
ٍوأمجعوا أنه لو قعد حتت خيمة أو سقف جاز ٍ..................................................................٥٧٨ 

 ٤٠٨...........................................................وأمجعوا عىل أنه ال جيب استيعاب الرأس يف التقصري
 ٦٨٥..............................................................وال جيب تقديم اإلرسال عىل اإلحرام بال خالف

 ٧٥٢.....................ن اإلحرام مل ينعقد الرشط بال خالففلو تقدم أو تأخر ع*ًوالبد أن يكون الرشط مقارنا, 
ًولو ذبح احلالل صيدا حرميا حرم عليه أكله بال خالف  ً.......................................................٦٧٤ 

ًولو عدا من احلل إىل صيد يف احلل فسلك احلرم ثم خرج إليه فقتله فاليشء عليه أيضا بال خالف  ٍ...............٦٧٤ 
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 ٥٨١..........................................................................حيرم عليه لبس القفازين بال خالف 
 ٧٠٨...............................................................يستنبت باإل مجاعحيرم قطع نبات احلرم الذي ال 

 ٣١٢...................................................................يدخل املسجد من باب بني شيبه بال خالف
 ٤٠٥...............................................ٌيقرص الرجل أو حيلق واحللق أفضل وهذه األحكام جممع عليها

ٌيكتب للصبي ثواب ما عمل من الطاعات وال يكتب عليه معصية باإلمجاع ُ......................................٩٤ 

 فهرس القواعد الفقهية والضوابط_٠٠٦
 ٦٨٨.....................................................................٣/ًصال  املحرم ال يملك باالصطياد أ٣/
 ٢٨٤..........................................................................٣/ املضايقة يف حق اآلدمي أكثر٣/
 ٢٦١...................................٣/ٌ وما يقبل التعليق من العقود يقبل التعليق بمستقبل والتعليق بحارض٣/
ٍأصل لكل حجة فاسدة إذا قضيت هل تقع عن حجة اإلسالم?٣/ ٍ ٌ/١٠٢.........................................٣ 
 ٦٤٠....................................................................٣/اعتناء الرشع بامليقات املكاين أكمل٣/
 ١٩٢...............................................................................٣/اإلحرام ال ينعقد الثنني٣/
 ٢٦١..............................................................٣/االستثناء يؤثر يف التعليق وال يؤثر يف النية٣/
 ٣٢٠.....................٣/ًاألصل أن كل ما فعله صىل اهللا عليه وسلم يف احلج يكون واجبا إال ما خصه الدليل٣/
 ٦٥٠............................................٣/ٍاألصل يف األبضاع التحريم فال تباح إال بعقد صحيح بيقني٣/
٣/ ما مل يقم دليل عىل كونه جيرب بالدم أو عىل كونه سنةً من بيان احلج أن يكون ركنااألصل يف كل ما فعله النبي ٣/

..........................................................................................................٣٨٦ 
 ٦٨٦....................................................................٣/االضطرار عذر يف إتالف مال الغري٣/
 ٢٧٣.......................................................................................٣/األعامل بالنيات٣/
 ٧٢٧...........................................................................٣/التقدير ال يعرف إال بتوقيف٣/
 ١٩٣...............................................................٣ً/اجلعالة جيوز أن يكون العمل فيها جمهوال٣/
 ١٥٣.........................................................................٣/احلدود املوكولة إىل نظر اإلمام٣/
 ٢٠٥.............................................................................٣/حرام ال جيتمعاناحلل واإل٣/
 ٥٦٩...................................................................................٣/اخلروج من اخلالف٣/
 ٧٣٠................................................٣/الدم الواجب بفعل حرام أوترك واجب ال خيتص بزمان٣/
 ٧٢٤.....................................٣/ٌالدم سواء تعلق برتك واجب أو ارتكاب منهي إذا أطلقناه أردنا شاة٣/
 ٤١٦..........................................٣/الدماء الواجبة الرتكاب حمظور أو ترك مأمور ال ختتص بزمان٣/
 ٦١٤..........................................................٣/يغرم املضمون قبل األداء الضامن ليس له أن ٣/
 ٥٢٨.........................................................................٣/الضعيف ال يدخل عىل القوي٣/
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 ٦٨٣..................................................٣/الضامن ال ينقسم عىل املبارشة والسبب يف غري امللجيء٣/
 ٥٣٧..............................................................................٣/العزيمة أوىل من الرخصة٣/
 ٢٠٢...........................................................................٣/العمرة ال تدخل عىل العمرة٣/
 ٣٤٧................................................٣/الفضيلة املتعلقة بنفس العبادةأوىل من املتعلقة بموضعها٣/
 ٤٥٤.........................................................................٣/اء ال وقت له عىل التعينيالقض٣/
ٌالقضاء ليس له وقت حمدود٣/ ٌ/٤٤٩...........................................................................٣ 
 ٣٩٨.....................................................................٣/القول قول من أثبت دون من نفى٣/
 ٥٢٨.........................................................................٣/القوي قد يدخل عىل الضعيف٣/
 ٧٣٠...............................................................٣/الكفارات الواجبة بمعصية اهللا عىل الفور٣/
 ٦٢٧....................................................٣/الكفارة ال تتعدد لتعدد جهة التحريم إذا احتد الفعل ٣/
 ٢٦١........................................................................٣/نية بمنزله الرصيحالكناية مع ال٣/
 ٥٦٩....................................................................................٣/املبادرة إىل الواجب٣/
 ٥٢٠.........................................................٣/املبادرة بالواجب من االحتياط ال من االختيار٣/
 ١٧٦........................................................................٣/املعترب صيغ العقود أو معانيها?٣/
 ٥٧٢.......................................٣/املعترب يف الكفارة حال الوجوب أو حال األداء أو أغلظ األحوال ٣/
 ٢٧٣..................................................................................٣/املعترب يف النية القلب٣/
 ٣٨٨.....................................٣()/ يفارق غري املعذور يف الواجب أوالسنة, أما الركن فالاملعذور إنام٣/
 ٤٨٠...........................................................................٣/املعذور يفدي عن الواجبات٣/
 ٧٣٦.........................................................................٣/النذر حيمل عىل معهود الرشع ٣/
 ٢٣٠.............................................................٣/باب املأمورات ال يؤثر فيه اجلهل والنسيان٣/
 ٥١٩....................................................................................٣/تعجيل العبادة أوىل٣/
 ٦٨٧.......................................................٣/حكم العقود الفاسدة حكم الصحيحة يف الضامن٣/
 ٤٥٢............................................................٣/حيث ثبت جواز التأخري اجته وصفه باألداء٣/
 ٥٨٨.....................................................................................٣/عمد الصبي خطأ٣/
 ٧٠٧...................................................................................٣/فيام ال مثل له القيمة٣/
 ٣٠٠...........................................................................٣/كثرة األسامء لرشف املسمى٣/
 ٦٦٦...............................................٣/كل ما حرم صيده حرم التعرض ألجزاءه باجلرح والقطع٣/
 ٦٤٦...........................................................٣/ٍكل مبارشة نقضت الوضوء حرام عىل املحرم٣/
ًاية يقع فرضا وإن سبقه غريه ما مل يكن معاداكل من تلبس بفرض الكف٣/ ً/٣١٧..................................٣ 
 ٤٥٢.................................................٣/ال يلزم من مرشوعية الوقت للمعذور مرشوعيته لغريه٣/
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 ٧٣٠..................................................................٣/ٌليس يف احلج يشء يفسده غري الوطئ٣/
 ٦٥٣.........................................................٣/ليس كل ما امتنع عىل الشخص امتنع عىل نائبه٣/

ال من حتلل من احلج التحللني وأقام بمنى للرمي ليس لنا حالل مسلم مكلف غري جمامع حيرم وال ينعقد إحرامه إ٣/
 ٢٠٤................................................................................٣/واملبيت فأحرم بالعمرة

 ٥٦٤........................................................................٣/ما جعل غاية يعلق احلكم بأوله٣/
ًما كان إتالفا حمضا مل يؤثر فيه اجلهل والنسيان, وما كان استمتاعا وترفها أثر فيه اجلهل والنسيان, وما أخذ شبها من ٣/ ً ً ًً

 ٦٢٩....................................................................................٣/اجلانبني فيه خالف
 ٦٤٠................................................................................٣/ كان عبادة لزم بالنذرما٣/
 ٥١٥................................................................٣/ما كثر عمله كان أكثر يف ثواب اهللا تعاىل٣/
 ١٥٣...............................................................................٣/مبنى احلج عىل الرتاخي٣/
 ٥٤٢........................................................................٣/من قرب من الشيء كان حاضراً إياه٣/

 ٦٥٣....................................................................٣/والية اإلمام أعم من والية القايض٣/
 ٣٢١.......................................................................٣/يعفى عام يشق االحرتاز عنه منها٣/

 فهرس القواعد األصولية_٠٠٧
 ١٦٥.............................................................٤/مر املطلق ال يقتيض الفور عىل الصحيح األ٤/

ٌالعمل بالعام قبل االستقصاء يف البحث عن املخصص, واملختار جوازه كام أشار إليه الشافعي, وهو معروف من ٤/
 ٤٨٤..........................................................................................٤/عمل السلف

 ١٦١.................................................٤/املوسع ال يؤخر إال برشط أن يغلب عىل الظن السالمة٤/
 ٣١٨......................................................٤/ً فرضاًالواجب املخري متى فعل خصلة منه وقعت٤/
 ٢٨٦.........................................................................٤/الواجب ال يعطف عىل السنن٤/
 ٣٣٣...............................................................................٤/الواو ال تقتيض الرتتيب٤/
 ٦٩٧..................٤/أن ما حكم فيه الواحد من الصحابة بحكم مل خيالفه غريه فيه كان كام لو حكم به اجلميع٤/
 ٤٥١......................................................٤/تلقي األحكام الرشعية من االصطالح ال وجه له٤/
 ٦٥٨.................................................................٤/عطف للمكروه عىل احلرام, وهو جائز٤/
 ٣٤٩.....................................................٤/ال حيسن ترك فرض العني للتطوع أو فرض الكفاية٤/
 ٤٢٧.........................................................................٤/لفظ الرخصة مشعر بالوجوب٤/

 فهرس الغريب_٠٠٩
 ٥٩٦.......................................................................................................أخشم



  
٨٤٥ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ٦٧٥........................................................................................................أضاة
 ١٣٣........................................................................................................اغتلم

 ٥٠٦.....................................................................................................األباريق
 ٦٠٣......................................................................................................األترج
 ٢٤٢.....................................................................................................اإلحرام
 ٧٤١, ٧٣٧..............................................................................................اإلحصار

 ٤٥١........................................................................................................األداء
 ٦٠١.......................................................................................................اآلس

 ٣٣٤....................................................................................................االستالم
 ٤٠٣.....................................................................................................اإلشعار

 ٣٤٥...................................................................................................االضطباع
 ٢٩٧...................................................................................................األعجمي

 ١٩٩........................................................................................................قرأاأل
 ٥٠٦........................................................................................................األكر

 ٣٩٨..................................................................................................()اإليضاع 
 ٦٦٤.......................................................................................................البازي
 ١٣٠......................................................................................................البذرقة

 ٣٠٩..........................................................................................................الرب
 ٧١٧, ٤٣٨..................................................................................................الربام

 ٦٦٣....................................................................................................الربغوث
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 ١٢٤, ١٢٢.................................................................................................الزاملة
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 ٦٩٧.......................................................................................................الضب
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 ٦٦٦.....................................................................................................الضفدع
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 ٦٩٩, ٦٩٨, ٦٩٦...........................................................................................العنز
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 ٧٠٠, ٦٦٨..................................................................................................القطا
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 ٦٩٩, ٦٩٧................................................................................................الكبش
 ٧٠٨.....................................................................................................الكركي
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 ٦٦٦, ٦٦٥.................................................................................................النحل
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 ٧٩٤, ٧٣٤, ٧٢٦, ٧٠٢, ٦٩٦, ٦٩٤, ٦٦٧, ٤٠٣.........................................................النعم
 ٦٦٣........................................................................................................النمر
 ٦٦٦, ٦٦٥..................................................................................................النمل
 ٦٦٥.......................................................................................................اهلدهد
 ٦٨٥.........................................................................................................اهلرة
 ٧٠٠, ٦٩٧..................................................................................................الوبر
 ٦٦٥.......................................................................................................الوزغ
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 ٦٦٢..................................................................................................محار األهل
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 ٧٢١, ٧١٣, ٧١١, ٧٠٨..........................................................................٥/األشجار٥/
 ٦٠٤, ٦٠٣............................................................................................٥/البان٥/
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 ٦٠٣, ٦٠١........................................................................................٥/البنفسج٥/
 ٧١٣, ٦٠٣..........................................................................................٥/التفاح٥/
 ٧١٣..................................................................................................٥/التني٥/
 ٧١٣.............................................................٥/الشجرة الصغرية التي ال أغصان هلا(اجلزلة٥/
 ٧١٣................................................................................................٥/زلةاجل٥/
 ٧٢٦, ٧٢١, ٧١٢, ٧١١..........................................................................٥/احلشيش٥/
 ٢٨٥..........................................................................................٥/احلناء= احلنا ٥/
 ٥٩٢..................................................................................................٥/احلنا٥/
 ٦٠٢, ٥٩١, ٢٨٥....................................................................................٥/احلناء٥/
 ٧١٥................................................................................................٥/احلنطة٥/
 ٦٠٣..............................................................................................٥/اخلزامى٥/
 ٧١٥...........................................................................................٥/اخلرضوات٥/



  
٨٥٦ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ٦٠٨, ٢٧٩........................................................................................٥/اخلطمي٥/
 ٦٠٣, ٦٠١.........................................................................................٥/اخلريي٥/
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 ٧١٥.................................................................................................٥/الذرة٥/
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 ٦٠١......................................................................................٥/الرحيان الفاريس٥/
 ٦٢٣, ٦٠١, ٥٩٩, ٥٩٣, ٥٧٧, ٢٨١............................................................٥/الزعفران٥/
 ٦٠٣..............................................................................................٥/السمسم٥/
 ٧١٦.................................................................................................٥/السنا٥/
 ٦٠٢................................................................................................٥/السنبل٥/
 ٤٧٣, ٢٧٩.........................................................................................٥/السواك٥/
 ٦٠١..............................................................................................٥/السوسن٥/
 ٧٠٩................................................................................................٥/الشجر٥/
 ٧١٥................................................................................................٥/الشعري٥/
 ٧١٥................................................................................................٥/الشوك٥/
 ٦٠٣................................................................................................٥/الشيح٥/
 ٧١٣..............................................................................................٥/الصنوبر٥/
 ٧١٣................................................................................................٥/الطرفا٥/
 ٦٠٢...............................................................................................٥/العصفر٥/
 ٧١٣................................................................................................٥/العنب٥/
 ٦٠١.................................................................................................٥/العنرب٥/
 ٧١٥, ٧١٤, ٧١٣, ٧٠٩..........................................................................٥/العوسج٥/
 ٦٠٢...............................................................................................٥/الفواكه٥/
 ٦٠٢...............................................................................................٥/القرنفل٥/
 ٧١٥...............................................................................................٥/القطنية٥/
 ٦٠٣..............................................................................................٥/القيصوم٥/
 ٦٠٣...............................................................................................٥/الكاذي٥/
 ٦٠١...............................................................................................٥/الكافور٥/
 ٧١١...............................................................................................٥/الكباث٥/
 ٧١٤.................................................................................................٥/الكرم٥/
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 ٧١٨, ٧١٢...........................................................................................٥/الكأل٥/
 ٦٠١........................................................................................٥)/بالفاء(اللفاح ٥/
 ٦٠١...........................................................................................٥/املرزنجوش٥/
 ٦٠١................................................................................................٥/املسك٥/
 ٦٠٣...............................................................................................٥/َالنارنج٥/
 ٧١٤................................................................................................٥/النخل٥/
 ٦٠١..............................................................................................٥/النرجس٥/
 ٦٠١.................................................................................................٥/النامم٥/
 ٦٠١...............................................................................................٥/النيلوفر٥/
 ٦٠٦, ٦٠٥, ٦٠٤, ٦٠٣, ٦٠١, ٥٩٩, ٥٩٥, ٢٨٢..................................................٥/الورد٥/
 ٦٠١, ٥٧٧.........................................................................................٥/الورس٥/
 ٦٠٤, ٦٠١.......................................................................................٥/الياسمني٥/
 ٦٠٣.........................................................................................٥/نور األشجار٥/

 فهرس البقاع والبلدان
 ٢١٨..................................................................................................$أبو ثور $ 
 ٣٣١................................................................................................$أبو قبيس $ 
 ٧١٧....................................................................................................$أحد $ 
 ٧٧..................................................................................................$ إستانبول $
 ٦٧٥................................................................................................$أضاة لبن $ 
 ٣٠٦.................................................................................................$األبطح $ 
 ٤٦٥......................................................................................$املحصب= األبطح $ 
 ٢٢٢..................................................................................................$األبواء $ 
 ٦٦....................................................................................................$األردن $ 
 ٥٠١...............................................................................$األسطوانة الذي بعد املنرب $ 
 ٤٥...............................................................................................$األسكندرية $ 
 ٢٨...................................................................................................$االقبالية $ 
 ٦٣٩..................................................................................................$البرصة $ 
 ٤٩٢, ٢٥٢...........................................................................................$البطحاء $ 
 ٥٠٥...................................................................................................$البقيع $ 
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 ٢٩٩..............................................................................................$مكة= البلد $ 
 ٧٧٥..........................................................................................$الكعبة= البيت $ 
ٍ ,وهو اليوم يف مسجد يف زقاق البيت الذي ولد فيه رسول اهللا $  ٍ$.........................................٤٩٠ 
 ٣٢٧..................................................................................................$التأزير $ 
 ٦٧٥, ٥٢٢, ٥١٨, ٤٦٨, ٢٣٩, ٢٣٨, ٢٣٥..........................................................$التنعيم $ 
 ٦٧٧, ٣٠٦..............................................................................................$الثنية $ 
 ٣٠٦.............................................................................................$الثنية السفىل $ 
 ٣٠٦.............................................................................................$الثنية العلياء $ 
 ٣٠٦...................................................................................$الثنيتني العليا والسفىل $ 
 ٦١............................................................................................$اجلامع األموي $ 
 ٥٥٧, ٢٦٠, ٢٢٣, ٢٢٢, ٢٢١, ٢١٨................................................................$جلحفة ا$ 
 ٦٧٦, ٤٢٠, ٣٤٥, ٢٨١, ٢٤٠, ٢٣٩, ٢٣٨.........................................................$اجلعرانة $ 
 ٤٨٦, ٤٥٦, ٤٤٣...................................................................................$اجلمرات $ 
 ٤٢٣.....................................................................................$مجرة العقبة= اجلمرة $ 
 ٤٤٤...........................................................................................$اجلمرة األوىل $ 
 ٤٤٤............................................................................................$اجلمرة الثانية $ 
 ٤٤٤.........................................................................................$اجلمرة الوسطى $ 
 ٣٩٩...................................................................................................$اجلمرة$ 
 ٢١٦..................................................................................................$احلجاز $ 
 ٣٤٩, ٣٢٩, ٣٢٨.....................................................................................$ِاحلجر $ 
 ٣٢٧.....................................................................................$) بكرس احلاء(احلجر $ 
 ٣٢٧.....................................................................................$)بكرس احلاء(احلجر $ 
 ٣٢٧.....................................................................................$)بكرس احلاء(ِاحلجر $ 
 ٤٨٦..................................................................................$احلجر األسود= احلجر $ 
 ٥٢٦, ٤٨٥, ٣٣٨, ٣٣٧, ٣٢٧, ٣٢٥, ٣٢٣, ٣٢٢, ٧١.......................................$احلجر األسود $ 
 ٤٨٦, ٣٥٧, ٣٤١, ٣٤٠, ٣٣٧, ٣٣٦, ٣٣٥, ٣٣٤, ٣٢٧, ٣٢٦, ٣٢٥, ٣٢٤, ٣٢٣, ٣٢٢....$احلجر األسود$ 
 ٣١١.....................................................................................$)بكرس احلاء( احلجر$ 
 ٥٠١...............................................................$حجرة النبي صىل اهللا عليه وسلم= احلجرة $ 
 ٥٠١.......................................................$حجرة النبي صىل اهللا عليه وسلم= احلجرة الرشيفة $ 
 ٥٠١.......................................................$حجرة النبي صىل اهللا عليه وسلم= احلجرة املقدسة $ 
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 ٧٧١, ٧٧٠, ٧٥٨, ٧٥٦, ٧٤٢, ٧٤١, ٧٤٠, ٤٢٠, ٢٤١, ٢٣٩, ٢٣٨, ٢٣٤.......................$احلديبية $ 
, ٤١٩, ٤١٧, ٤١٦, ٣٤٩, ٣١٧, ٣١٦, ٣٠٣, ٣٠١, ٢٩٨, ٢٩٢, ٢٤١, ٢٣٦, ٢٣٥, ٢٢٤, ٢١٧....$رم احل$ 

٦٣٩, ٦٢٧, ٦١٥, ٥٧٣, ٥٦٥, ٥٦٤, ٥٦٢, ٥٤٩, ٥٤٦, ٥٤٣, ٥٤٢, ٥٤١, ٤٨٤, ٤٨٢, ٤٨١, ٤٧٠ ,
٦٨٠, ٦٧٩, ٦٧٨, ٦٧٧, ٦٧٦, ٦٧٥, ٦٧٤, ٦٧٣, ٦٧٢, ٦٧١, ٦٧٠, ٦٦٩, ٦٦١, ٦٥٠, ٦٤٥, ٦٤٠ ,
٧٣١, ٧٢٢, ٧١٧, ٧١٦, ٧١٤, ٧١١, ٧١٠, ٧٠٩, ٧٠٨, ٧٠٧, ٧٠٠, ٦٩٤, ٦٩٢, ٦٩١, ٦٨٣, ٦٨١ ,

٧٩٧, ٧٩٦, ٧٩٥, ٧٩٠, ٧٨٨, ٧٦٣, ٧٥٨, ٧٥٧, ٧٥٦, ٧٤٣, ٧٤١, ٧٣٦, ٧٣٤, ٧٣٣, ٧٣٢ 
 ٣٢٩.........................................................................................$ِاحلجر = احلطيم $ 
 ٥٠٣....................................................................................$احلظري الذي بناه عمر $ 
 ٢٩٥..................................................................................................$اخلندق $ 
 ٥٠١..........................................................................$الداربزينات التي بني األساطني $ 
 ٦٥٥, ٦٣٩, ٦٢................................................................................$رصية الديار امل$ 
 ٤٨٥, ٣٤٨, ٣٣٦, ٣٣٥, ٣٣٠........................................................................$الركن $ 
 ٣٣٤...........................................................................................$الركن األسود $ 
 ٣٣٧, ٣٢٣......................................................................................$الركن اليامين $ 
 ٢٨....................................................................................................$الركنية $ 
 ٣٢٧........................................................................................$الركنني الشاميني $ 
 ٤٦....................................................................................................$الرميلة $ 
 ٤٩٩.................................................................................................$الروضة $ 
 ٣٠٦..................................................................................................$السفىل $ 
 ٣٣٧, ٣٢٧, ٣٢٦.................................................................................$الشاذروان $ 
 ٧٤٤, ٥٠١, ٥٠٠, ٢٢٣, ٢١٨, ٢١٤..................................................................$الشام $ 
, ٥٢٤, ٥٢٢, ٥٢١, ٥١١, ٤٩٠, ٤٨٦, ٤١٩, ٣٦٥, ٣٦٣, ٣٥٨, ٣٥٧, ٣٤٨, ٣٤٣, ٣٤٠, ٣٣٣....$ الصفا $

٧٨٠, ٥٣٤ 
 ٧٢٠, ٦٧٥, ٣٣٢, ٣٣١, ٢٤٠......................................................................$الطائف $ 
 ٣٩٨.........................................................................................$الطريق الوسطى$ 
 ٢١٦.................................................................................................$ُالعذيب $ 
 ٧٤٤, ٦٧٦, ٥٨٠, ٣٠٣, ٢٤٠, ٢٢٠, ٢١٨..........................................................$العراق $ 
 ٤٢٧...................................................................................................$العقبة $ 
 ٣٠٦..................................................................................................$العلياء $ 
 ٤٩٠..................................................................................$بل حراء الغار الذي بج$ 
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 ٢٨...................................................................................................$الفلكية $ 
 ٥٠٧, ٥٠٥, ٤٩٩, ٤٩٥, ٤٩٤.........................................................................$القرب $ 
 ٤٩٥.................................................................................................$القنديل $ 
 ٤٩٥...................................................................................$القنديل الذي يف القبلة $ 
, ٣١٣, ٣١٢, ٣١١, ٣١٠, ٣٠٩, ٣٠٨, ٢٩٨, ٢٩٢, ٢٥٦, ٢٤١, ٢١٨, ٢١٧, ٢١٦, ١٢٣, ٨٥, ٨١$الكعبة $ 

٤٢٣, ٤٢٠, ٤١٣, ٣٦٣, ٣٤٧, ٣٣٨, ٣٣١, ٣٣٠, ٣٢٩, ٣٢٨, ٣٢٧, ٣٢٦, ٣٢٥, ٣٢٤, ٣٢٣, ٣١٧ ,
٧٤٣, ٧٤٢, ٦٧٨, ٦٧٧, ٥٩٥, ٥٩٤, ٤٨٩, ٤٨٧, ٤٨٦, ٤٨٥, ٤٨٣, ٤٧٧, ٤٧٦, ٤٧٣, ٤٦٩, ٤٤٣ ,

٧٨٠, ٧٧٢, ٧٥٦, ٧٤٦ 
 ٣١١..................................................................................................$الكعبة $ 
 ٧٧٥, ٥٤٢, ٣١٣......................................................................................$الكعبة$ 
 ٣٧٣, ٣٦٩............................................................................................$املأزمني$ 
 ٤٦٦, ٤٦٥..........................................................................................$املحصب $ 
 ٤٩..........................................................................................$املدرسة القيمرية $ 
, ٥٠٦, ٥٠٥, ٥٠٣, ٤٩٤, ٤٩٣, ٤٩٢, ٣٠٥, ٣٠٤, ٣٠٣, ٢٤٥, ٢٤١, ٢٢٢, ٢٢٠, ٢١٨, ٢١٥....$املدينة $ 

٧٢١, ٧١٩, ٧١٧, ٦٧٠, ٦٤٩, ٥٧٦, ٥٠٧ 
 ٢٠٦............................................................................... $�مدينة رسول اهللا = املدينة $ 
 ٧٣٤, ٤٢٠, ٤١٩, ٤١٨, ٤١٦, ٣٦٥, ٣٦٣, ٣٥٩, ٣٥٨, ٣٥٧.......................................$املروة $ 
 ١٢٤.................................................................................$املسجد احلرام = املسجد $ 
, ٣٤٥, ٣٤٢, ٣٤٠, ٣٣١, ٣٢٩, ٣٢٨, ٣٢٤, ٣٢٠, ٣١٩, ٣١٢, ٣٠٨, ٢٨٠, ٢٦٠, ٢٥٣...$املسجد احلرام $ 

٤٨٧, ٤٨٣, ٤٧٨, ٤٧٦, ٤٧٥, ٤٧٤, ٤٦٩, ٤٦٦, ٤٢٥, ٤١٩, ٣٦٥, ٣٦٠, ٣٥٨, ٣٤٩, ٣٤٨, ٣٤٦ ,
٥٧٤, ٥٦٣, ٥٥٨, ٥٥٧, ٥٥٦, ٥٥٠, ٥٤٩, ٥٤٣, ٥٤٢, ٥٤٠, ٥٣٩, ٥٣٨, ٥٢٣, ٥٢٢, ٥٢١, ٤٨٩ ,

٧٤٠ 
 ٤٨٣, ٤٦٩, ٣٥١, ٣٤٩, ٣٤٧, ٣٣٣, ٣٣٢, ٣٣١, ٣١٣, ٣١٢, ٣١٠, ٢١٨, ٢١٧...........$املسجد احلرام$ 
$א$....................................................................................٤٨٦, ٣٦٤, ٣٤٦ 
 ٤٩٣, ٤٩٢...........................................................................................$املعرس $ 
 ٣٠٤...................................................................................................$املعىل $ 
 ٤٨٦, ٣٥٨, ٣٤٩, ٣٤٨................................................................................$املقام $ 
 ٤٨٥, ٣٥٧, ٣٢٤......................................................................................$امللتزم $ 
 ٢١٤....................................................................................................$أمللم $ 
 ٥٠١, ٤٩٩, ٤٩٤.......................................................................................$املنرب $ 
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 ٤٠١...................................................................................................$املنحر $ 
 ٤٤....................................................................................................$املنوفية $ 
 ٤٨٦, ٣٤٩, ٣٢٨, ٣٢٧..............................................................................$امليزاب $ 
 ٧٢١..............................................................................$)بالنون عىل املشهور(النقيع $ 
 ٢١٦...................................................................................................$الياممة $ 
 ٧٤٤, ٦٧٥, ٣٣٧, ٣٣٤, ٣٠٧, ٢٤٦, ٢١٦, ٢١٥, ٢١٤, ٢١٣, ٢٠٦................................$اليمن $ 
 ٢٩٨..........................................................................................$مكة= أم القرى $ 
 ٥٠٥...............................................................................................$بئر أريس $ 
 ٣٠٤................................................................................$باب إبراهيم عليه السالم $ 
 ٣٦٣, ٣٥٧........................................................................................$باب الصفا $ 
 ٣١٢, ٣٠٤.....................................................................................$باب بني شيبة $ 
 ٣١٢..........................................................................................$باب بني خمزوم $ 
 ٢٥١................................................................................................$بالبطحاء $ 
 ٣٢٠..................................................................................................$بالبيت $ 
 ٢٩٩, ٢٢٢...............................................................................................$بدر $ 
 ٤٤٤..............................................................................................$بطن السيل $ 
 ٤٣٨, ٤٠١.......................................................................................$بطن الوادي $ 
 ٤٨٠.................................................................................................$بطن مر $ 
 ٤١٣...............................................................................................$بطن نخل $ 
 ٦٧٥...............................................................................................$بطن نمرة $ 
 ٤٦.....................................................................................................$بغداد $ 
 ٢٩٨...............................................................................................$مكة= بكة $ 
 ٤٩٠.............................................................................................$بيت خدجية $ 
 ٦٧٥.........................................................................$) بكرس النون وبالفاء(بيوت نفار $ 
 ٧٧......................................................................................................$تركيا $ 
 ٢١٦, ٢١٤..............................................................................................$هتامة $ 
 ٢١٧..............................................................................................$هتامة اليمن $ 
 ٧٢٠...................................................................................................$ثقيف $ 
 ٣٠٤.................................................................................................$ثنية كدا $ 
 ٦٧٥.................................................................................................$ثنية لبن $ 
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 ٧١٧, ٥٠٧, ٥٠٦........................................................................................$ثور $ 
 ٧١٧, ٥٠٧...............................................................................................$ٌثور $ 
 ١١...........................................................................................$جامعة أم القرى $ 
 ٣٠٦.............................................................................................$جبل قينعان $ 
 ٢٤١...............................................................................................$جبل ناعم $ 
 ٢٤١...............................................................................................$جبل نعيم $ 
 ٢١٦..............................................................................................$جبيل طيء $ 
 ٦٧٦....................................................................................................$جدة $ 
 ٦٣٧...................................................................................................$جذام $ 
 ٢١٦..................................................................................................$جرش $ 
 ٤٤٤..............................................................................................$مجرة العقبة $ 
 ٤٢٣...............................................................................................$مجرة العقبة$ 
 ٥٠١......................................................................................... $حجرة النبي $ 
 ٥٠٣, ٥٠٢...................................................................................... $�حجرة النبي $ 
 ٥٠١.........................................................$حجرة النبي صىل اهللا عليه وسلم = حجرة عائشة $ 
 ٢١٦....................................................................................................$حرة $ 
 ٥١.....................................................................................................$حلب $ 
 ٥١.....................................................................................................$محص $ 
 ٢٣٩...................................................................................................$حنني $ 
 ٥٨٠................................................................................................$خراسان $ 
 ٤٩٠..............................................................................................$دار األرقم $ 
 ٢٨......................................................................................$دار احلديث األرشفية $ 
 ٤٩٠............................................................................................$دار اخليزران $ 
 ٢٢٧, ٢٢٠, ٢١٥..................................................................................$ليفة ذا احل$ 
 ٥٥٧, ٢٣٢, ٢١٦..................................................................................$ذات عرق $ 
 ٥١٩, ٤٩٢, ٢٥٢, ٢٥١, ٢١٥, ٢١٤..............................................................$ذو احلليفة $ 
 ٣٠٥, ٣٠٣..........................................................................................$ذو طوى $ 
 ٥٤١, ٢٥٢, ٢٤٨, ٢٣٨, ٢٣٤, ٢٣٢, ٢٢٢, ٢١٩, ٢١٨, ٢١٥..................................$ذي احلليفة $ 
 ٥٥٣, ٥٤٣..........................................................................................$ذي طوى $ 
 ٣١١..............................................................................................$رأس الردم $ 
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 ٣٦٢..........................................................................................$زقاق العطارين $ 
 ٤٩٠..............................................................................................$زقاق املولد $ 
 ٧١٧, ٤٨٩, ٤٨٨, ٤٨٦, ٤١٢, ٣٣١...................................................................$زمزم $ 
 ٤٣١......................................... $"العباس بن عبد املطلب:فهرس األعالم_004���سقاية العباس  $ 
 ٢٨.......................................................................................$سلم املتعلم املحتاج $ 
 ٦٧٦...............................................................................$شعب آل عبد اهللا بن خالد $ 
 ٥١..................................................................................................$طرابلس $ 
 ٢٥٢...........................................................................................$طريق الشجرة $ 
 ٣٠٦............................................................................................$طريق العمرة $ 
 ٢٥٢...........................................................................................$طريق املعرس $ 
, ٤٧١, ٤٦٩, ٤٦٨, ٤٣٧, ٤٢٧, ٤٠١, ٣٦٩, ٣٦٦, ٣٠٦, ٣٠٣, ٢٩٥, ٢٣٦, ٢١٩, ٢١٨, ٢١٧.....$عرفة $ 

٧٨٠, ٧٧٥, ٧٧٤, ٧٢٧, ٦٧٥, ٦٣١, ٥٦٧, ٥٦٦, ٥٦٥, ٥٦٢, ٥٥٧, ٥٥٣, ٥٢٣, ٤٨٦ 
 ٣٨٢....................................................................................................$عرفة$ 
 ٥٠٧, ٥٠٦...............................................................................................$عري $ 
 ٤٩٩, ٤٩١, ٣٦٧........................................................................... $قربرسول اهللا $ 
 ٥٠٥......................................................................................$ُقبور الشهداء بأحد $ 
 ٢١٥, ٢١٤...............................................................................................$قرن $ 
ْسبك ( قرية $  ُ($..............................................................................................٤٤ 
 ٣٩٦....................................................................................................$قزح $ 
 ٣٣٧............................................ $"إبراهيم عليه السالم:فهرس األعالم_004���قواعد إبراهيم  $ 
 ٣٢٧, ٣٢٦.....................................................................................$قواعد إبراهيم $ 
 ٣٣٧................................ $"إبراهيم عليه السالم:فهرس األعالم_004���قواعد إبرهيم عليه السالم  $ 
 ٢١٥....................................................................................................$ُكداء $ 
ْلبن $  ِ$.....................................................................................................٦٧٥ 
 ٧٧.....................................................................................$متحف طوبقبو رساي $ 
 ٢٩٩.......................................................................................$حملة بني عبد الدار $ 
 ٥١....................................................................................$مدرس الشامية الربانية $ 
 ٣٦٧..................................................................................... $مدينة رسول اهللا $ 
 ٣٤٠......................................................................$مدينة رسول اهللا صلة اهللا عليه وسلم$ 
 ٧١٨, ٧١٧, ٦٧٥, ٥١٩, ٥٠٧, ٥٠٥, ٢٥٠, ٢١٦, ٢١١, ٢١٠, ٢٠٦..................... $�مدينة رسول اهللا $ 



  
٨٦٤ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ٧٩٨..................................................................................................$مزدلفة $ 
 ٣٨٧, ٣٧١............................................................................................$مزدلفة$ 
 ٣٠٦, ٢٤١.....................................................................................$مساجد عائشة$ 
 ٤٣٧...........................................................................................$مسجد اخليف $ 
 ٥٠١.......................................................................................$مسجد رسول اهللا $ 
 ٥٠٥..............................................................................................$مسجد قباء $ 
 ٥٠١........................................................................................ $مسجدالنبي  $ 
 ٥٠٥......................................................................................... $مسجدالنبي $ 
 ٧٤٤, ٦٣٩, ٦٢, ٦٠, ٤٥, ٤٤..........................................................................$مرص $ 
 ٦٣٩...................................................................................$الديار املرصية  = مرص $ 
 ٣٣٨................................................................................$مقام إبراهيم عليه السالم $ 
 ٥٠١...........................................................................................$مقام النبي $ 
 ٧٩٠, ٧٨٥, ٧٧٥, ٧٤٦, ٧٤٥, ٣٦٩, ٣٦١, ٣٥١, ٣٤٣, ٣٤٠, ٣٣١, ٣٢١, ٣٢٠, ٢٩٨..............$مكة $ 
 ٣٧٢, ٢٩٨...............................................................................................$مكة$ 
 ٦٧٦........................................................................................$منقطع األعشاش $ 
, ٤٥٤, ٤٥٢, ٤٥١, ٤٤٩, ٤٤٧, ٤٣١, ٤٣٠, ٤٢٧, ٤١٧, ٤١٦, ٤١٣, ٤١٢, ٤٠١, ٣٩٨, ٣٦٨, ٣٦٦$منى $ 

٧٨٠, ٧٣٤, ٥٦٩, ٥٦٨, ٥٢٢, ٤٨٦, ٤٨٠, ٤٧٧, ٤٧١, ٤٦٧, ٤٦٥, ٤٥٩, ٤٥٦ 
 ٣٩٩, ٣٦١...............................................................................................$منى$ 
 ٢١٦, ٢١٥, ٢١٤.......................................................................................$نجد $ 
 ٢١٦, ٢١٥, ٢١٤................................................................................$ز نجد احلجا$ 
 ٢١٤..............................................................................................$نجد اليمن $ 
 ٢١٥.....................................................................................................$ٍنجد$ 
 ٣٦٦....................................................................................................$نمرة $ 
 ٢١٥...............................................................................................$وادي قرن $ 
 ٢٤١.............................................................................................$وادي نعامن $ 
 ٧٢٠, ٧١٨...............................................................................................$ٍوج $ 
 ٤٩..........................................................................................$وقف الدواداري $ 
 ٣٤٠.............................................................$مدينة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم= يثرب $ 
 ٥٤١, ٢٢٧, ٢١٥, ٢١٤, ٢١٣, ٢٠٦..................................................................$يلملم $ 
 ٥٠٦.....................................................................................................$أحد$



  
٨٦٥ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ١٧....................................................................................................$اإلقبالية$
 ٣١٨..................................................................................................$األقىص$
 ٤٩....................................................................................................$األمينية$
 ٣٢٧...........................................................................................$الباب الرشقي $
 ٤٨٦, ٤٨٥..............................................................................................$الباب$
 ٢٩٩....................................................................................................$َّالباسة$
 ١٧.....................................................................................................$الربانية$
 ٢٠٧...................................................................................................$البرصة$
 ٤٦٥..................................................................................................$البطحاء$
 ٢٩٨..............................................................................................$البلد األمني$
 ٢٩٩.............................................................................................$مكة= البلدة $
 ١٧....................................................................................................$البهنسية$
 ١٧.....................................................................................................$التاجية$
 ٢٧٧, ٢٤١.............................................................................................$التنعيم$
 ٤٩٠....................................................................................$اجلبل الذي بجبل ثور$
 ٢٢٢, ٢١١, ٢٠٧, ٢٠٦, ١٧٦........................................................................$اجلحفة$
 ٢٨١, ٢٧٧, ٢٤٠.....................................................................................$اجلعرانة$
 ٤٤٣.............................................................................................$اجلمرة األوىل$
 ٣٩٩...................................................................................................$اجلمرة$
 ٤٩....................................................................................................$اجلوانية$
 ٢٩٩..................................................................................................$َاحلاطمة$
 ٢١٣, ٦١..............................................................................................$احلجاز$
 ٣٢٦, ٣٢٤......................................................................................$احلجر األسود$
 ٣٣٧....................................................................................................$احلجر$
 ٥٠٤...................................................................................................$احلجرة$
 ٢٧٧, ٢٤٠, ٨٤.......................................................................................$احلديبية$
 ٧٣٤, ٧٣٠, ٧٠٩, ٦٩٣, ٦٧٥, ٤٨٤, ٣٨٥, ٣٧٦, ٣٣٨, ٢٤١, ٢٠٦, ١٢٣, ١٢٢....................$احلرم$
 ٧٢٢......................................................................................................$ِاحلام$
 ٤٩.....................................................................................................$احلنبلية$
 ١٣٨....................................................................................................$احلرية$



  
٨٦٦ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ٢٩٩...................................................................................................$َالرأس$
 ١٧.....................................................................................................$الركنية$
 ٤٩...................................................................................................$الرواحية$
 ٤٩..................................................................................................$الروحانية$
 ٣٠٤, ٢٢٢, ٢٠٩, ٢٠٦, ٦٠...........................................................................$الشام$
 ٢١٠....................................................................................................$الشأم$
 ٣٧٣...............................................................................................$الصخرات$
 ٣٧٠.................................................................................................$الصخرة$
 ٥٢٣, ٥٢٢, ٣٦٣, ٣٥٩, ٣٥٧, ٣٣٣...................................................................$الصفا$
 ٢٢٢..................................................................................................$الصفراء$
 ٧٢١..................................................................................................$الطائف$
 ٤٩...................................................................................................$الظاهرية$
 ٢٠٧, ١٧٧, ١٧٦, ٦٠.................................................................................$العراق$
 ٢٢٢....................................................................................................$العرج$
 ٢٩٩...................................................................................................$ُالعرش$
 ٣٩٨....................................................................................................$العقبة$
 ٢١٣, ٢١٠, ٢٠٩, ١٧٦...............................................................................$العقيق$
 ١٧..................................................................................................$الغدراوية$
 ٤٩....................................................................................................$الغزالية$
 ١٧.....................................................................................................$الفلكية$
 ٢٩٩.................................................................................................$القادسية$
 ٥٠١.....................................................................................................$القرب$
 ١٧....................................................................................................$القيمرية$
 ٣٩٩, ٣٧٦, ١٣٨......................................................................................$الكعبة$
 ٢١٦, ٢٠٧, ١٨٢, ١٨١, ١٣٥, ٩٥...................................................................$الكوفة$
 ١٧...........................................................................................$املدرسة اخلرضاء$
 ١٥...........................................................................................$ّاملدرسة الرواحية$
 ١٦.........................................................................................$املدرسة املستنرصية$
, ٥٣٤, ٥٢٤, ٥٢٣, ٥٢٢, ٥٢١, ٥١١, ٤٨٦, ٤١٩, ٣٦٣, ٣٥٩, ٣٥٨, ٣٥٧, ٣٤٣, ٣٤٠, ٣٣٣......$املروة$

٧٨٠, ٧٧٥, ٧٣٤ 



  
٨٦٧ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ٥٤١, ١٢٣......................................................................................$املسجد احلرام$
 ٥٠٣, ٣٩٤, ١٢٢......................................................................................$املسجد$
 ٤٩..................................................................................................$املرسورية$
 ٣٩٦.............................................................................................$املشعر احلرام$
 ٢٠٦...................................................................................................$املغرب$
 ٢٩٩..................................................................................................$املقدسة$
 ٤٩...............................................................................................$املكنكودمرية$
 ٤٨٦....................................................................................................$لتزمامل$
 ٢١١.......................................................................................$)بفتح اهلمزة(أمللم $
 ٣٥٧...................................................................................................$امليزاب$
 ٢٩٩....................................................................................................$الناسة$
 ١٧...........................................................................................$النارصية اجلوانية$
 ١٧...................................................................................................$النارصية$
 ٢٩٩..................................................................................................$النساسة$
 ٤٩.....................................................................................................$النورية$
 ٤٩....................................................................................................$النيجيبة$
 ٢١٥, ٢١٣, ٢٠٧, ٢٠٦................................................................................$اليمن$
 ٢٩٨...............................................................$) بضم الراء وإسكان احلاء املهملة(أم رحم $
 ٥٤٢......................................................................................................$أيلة $
 ٨٤...................................................................................................$باحلديبية$
 ٧٧٥...................................................................................................$بالصفا$
 ١٩٨..................................................................................................$باملزدلفة$
 ٩٥......................................................................................................$ببغداد$
 ٣٩٨................................................................................................$بطن حمرس$
 ٢٩٨......................................................................................................$بكة$
 ٢٠٤.....................................................................................................$بمنى$
 ٧٢١......................................................................................................$بوح$
 ٢١٧.............................................................................................$هتامة احلجاز$
 ٢٠٦..............................................................................................$هتامة اليمن $
 ٢١٤, ٢١٣.........................................................................................$هتامة اليمن$



  
٨٦٨ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ٢١٧, ٢١٣, ٢١٠........................................................................................$هتامة$
 ٣٠٦.................................................................... $"ُكدا:فهرس الغريب_009���ُثنية كدا $
 ٣٠٦.............................................................................$) بفتح الكاف واملد(َثنية كداء$
 ٥٠٧......................................................................................................$ثور$
 ٥٠٧......................................................................................................$ٌثور$
 ٣٧٧, ٣٧٣.........................................................................................$جبل الرمحة$
 ٦٧٦..............................................................................................$ٍجبل املقطع $
 ١٩٩................................................................................................$جبل طيء$
 ٢١٦.....................................................................................................$جدة$
, ٤٦٥, ٤٥٦, ٤٥٠, ٤٤٧, ٤٤٣, ٤٤٢, ٤٣٧, ٤٣٦, ٤٣٢, ٤٣١, ٤٢٣, ٤١٢, ٣٩٩, ٣٩٤, ٣٩٣$مجرة العقبة$

٦٤٤, ٦٣٣, ٥٧٨, ٥٦٤ 
 ٣٩٦, ٣٩١, ٣٨٧, ٣٨٥, ٣٧٨...........................................................................$مجع$
 ١٤.....................................................................................................$حوران$
 ٢٨٥.................................................................................................$خراسان$
 ٤٦٥...............................................................................................$خيف كنانة$
 ١٨.......................................................................................$ألرشفيةدار احلديث ا$
 ١٧........................................................................................$دار احلديث الكاملية$
 ١٧.........................................................................................$دار احلديث النورية$
 ١٧.................................................................................................$دار الكتب$
 ١٣٢....................................................................................................$دجلة$
 ٦٢, ٦١, ٥٣, ٥٢, ٤٤, ٢٨, ١٩, ١٧, ١٥, ١٤.........................................................$دمشق$
 ٢٠٦.................................................................................................$ذا احلليفة$
 ٢١٣, ٢١٠, ٢٠٨, ٢٠٧, ٢٠٦, ١٧٦...............................................................$ذات عرق$
 ٢٠٧........................................................... $"ٍذات عرق:فهرس الغريب_009���ٍذات عرق $
 ٢٠٧................................................................................................$ٍذات عرق$
 ٢٠٩................................................................................................$ٍقذات عر$
 ٢٢٧................................................................................................$ٍذات عرق$
 ٢١٠, ٢٠٦..........................................................................................$ذو احلليفة$
 ٢٧٥, ٢٥٠, ٢٤٩, ٢٤٧, ٢٣٢, ٢٢٢, ٢١٨, ٢٠٦, ١٧٦.........................................$ذي احلليفة$
 ٣٥٢, ٣٠٦..........................................................................................$ذي طوى$



  
٨٦٩ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ٢٢٢...........................................................................................$احلليفة] () ذي$
 ٢١١.....................................................................................................$رابغ$
 ٣٠٤...............................................................................................$رأس الردم$
ِصالح $  ٢٩٨.....................................................................................$) بكرس احلاء(َ
 ١٢٤.................................................................................................$طربستان$
 ٣٦٩..............................................................................................$طريق ضب $
 ٥٣٣....................................................................................................$عثامن$
 ٣٧٧....................................................................................................عرفات$
 ١٩٩...........................................................................................$عرفة= عرفات $
 ٥٨٦, ٣٨٩, ٣٨٥, ٣٨٤, ٣٧٦, ٣٧٤, ٣٧٣, ٣٧٢, ٣٧٠............................................$عرفات$
, ٣٨٠, ٣٧٩, ٣٧٨, ٣٧٧, ٣٧٥, ٣٧٣, ٣٧٢, ٣٧١, ٣٦٢, ٣٦١, ٣٥٣, ٣٢٣, ٢١٧, ٢٠٤, ٢٠٠, ١٩٩$عرفة$

٥٢٩, ٤٧١, ٤٣٦, ٤٣١, ٤١٥, ٣٩٠, ٣٨٩, ٣٨٨, ٣٨٧, ٣٨٦, ٣٨٤ 
 ٥٠٧......................................................................................................$عري$
 ٧١٧, ٥٠٧................................................................................................$ٌعري$
 ٢١٣.....................................................................................................$قرن $
 ٢١٢.............................................................................................$قرن الثعالب$
 ٢١٢, ٢٠٦.........................................................................................$قرن املنازل$
 ٢١٣, ٢٠٧, ٢٠٦.........................................................................................$قرن$
 ٢١٢......................................................................................................$َقرن$
 ٣٩٦.....................................................................................................$قزح$
 ١٣٢................................................................................................$كجيحون$
 ٢٩٩.........................................................................$) بضم الكاف وفتح املثلثة(كوثى ُ$
 ٣٠١....................................................................................................$لعرفة$
 ١٧٦....................................................................................................$للشام$
 ٣٨٥..............................................................................................$مأزمي عرفة$
 ٣٩٨.....................................................................................................$حمرس$
 ٣٩٨.....................................................................................................$حمرس$
 ٢١٠..$, أو الطهارة, أو طيب العيش , هلا أسامء املدينة, والدار, وطابة, وطيبة, إما من الرائحةمدينة رسول اهللا $
 ٣٩٦, ٣٧٣...............................................................................................مزدلفة$



  
٨٧٠ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

, ٤٣١, ٤٣٠, ٣٩٨, ٣٩٦, ٣٩٣, ٣٩٢, ٣٩٠, ٣٨٩, ٣٨٨, ٣٨٧, ٣٨٥, ٣٧٣, ٣٧١, ٣٦٩, ٣٥٣....$مزدلفة$
٧٢٩, ٧٢٧, ٤٨٦, ٤٧١, ٤٤٩, ٤٤٣ 

 ٢٩١.....................................................................................$مسجد إبراهيم بنمرة$
 ٣٧٦...........................................................................................$مسجد إبراهيم$
 ٢٩١............................................................................................$مسجد اخليف$
 ٣١٨.............................................................................................$مسجد املدينة$
 ٣٧٦..............................................................................................$مسجد عرنة$
 ٢٩١..............................................................................................$مسجد مكة$
 ٣٠٤, ٢١٨, ٢١١, ٢٠٩, ٢٠٦..........................................................................$مرص$
 ٣٠٦................................................................................................$مقابر مكة$
, ٢٠٦, ١٨١, ١٧٩, ١٧٧, ١٥٤, ١٥٠, ١٤٢, ١٣٥, ١٣١, ١٢٢, ١٢١, ١١٩, ١١١, ٩١, ٨٥, ٦٠, ١١$مكة$

٢٢٧, ٢٢٦, ٢٢٤, ٢٢٣, ٢٢٢, ٢٢١, ٢٢٠, ٢١٩, ٢١٨, ٢١٧, ٢١٦, ٢١٣, ٢١٢, ٢١١, ٢١٠, ٢٠٩ ,
٢٩٨, ٢٨٩, ٢٨٢, ٢٧٩, ٢٧٨, ٢٧٧, ٢٦٧, ٢٥٦, ٢٥١, ٢٤١, ٢٤٠, ٢٣٩, ٢٣٧, ٢٣٥, ٢٣٢, ٢٣١ ,
٣٦٨, ٣٦٦, ٣١٨, ٣١٧, ٣١٥, ٣١٤, ٣١٢, ٣١١, ٣٠٧, ٣٠٦, ٣٠٤, ٣٠٣, ٣٠٢, ٣٠١, ٣٠٠, ٢٩٩ ,
٤٦٧, ٤٦٦, ٤٣٣, ٤٢٧, ٤٢٢, ٤٢١, ٤٢٠, ٤١٨, ٤١٣, ٤١١, ٤٠١, ٣٩٩, ٣٩١, ٣٨٩, ٣٨١, ٣٦٩ ,
٥٠٧, ٤٩٢, ٤٨٩, ٤٨٦, ٤٨٥, ٤٨٤, ٤٨٢, ٤٨١, ٤٧٧, ٤٧٦, ٤٧٥, ٤٧٤, ٤٧٢, ٤٧٠, ٤٦٩, ٤٦٨ ,
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 فهرس املراجع
 .   هـ  خمطوط٤٦١اإلبانة أبو القاسم عبدالرمحن بن حممد بن فوران الفوراين املروزي ت  •  •
هـ   ٧٥٦اإلبتهاج رشح منهاج النووي    اإلمام  تقي الدين عيل بن عبدالكايف السبكي ت  •  •

 .خمطوط
من .   هـ٧٥٦اإلمام العالمة تقي الدين عيل بن عبدالكايف السبكي  تاالبتهاج يف رشح املنهاج   •  •

جرب بن عطية بن فرج . أول كتاب الصيام إىل هناية كتاب اإلعتكاف      رسالة ماجستري  حتقيق
 .الزهراين

اإلهباج يف رشح املنهاج عىل منهاج الوصول إىل علم األصول  شيخ االسالم عيل بن عبدالكايف  •  •
هـ   ١٤٠٤ ١هـ   ط٧٧١هـ وولده تاج الدين عبدالوهاب بن عيل السبكي  ت ٧٥٦السبكي  ت

 .دار الكتب العلمية
 إحتاف فضالء البرش  •  •
 .      آثار البالد وأخبار العباد    زكرياء بن حممد القزويني       دار صادر •  •
أبو محاد صغري أمحد .هـ      ت د٣١٨اإلمجاع أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ت •  •

 . مكتبة الفرقان١٤٢٠ ٢ط. بن حممد حنيف
, ١ط, هـ ٤٥٠أيب احلسن عيل  بن حممد املاوردي  ت , األحكام السلطانية والواليات الدينية  •  •

.................................................................دار الكتب العلمية, هـ ١٤٠٥
عيل      ت حممد بن ٥٤٣أحكام القران   أليب بكر حممد بن عبد اهللا املعروف بابن العريب ت  •  •

 .البجاوي    دار الفكر
الشيخ عبدالرزاق عفيفي    . اإلحكام يف أصول األحكام   اإلمام عيل بن حممد اآلمدي     ت •  •

 .هـ   املكتب االسالمي١٤٠٢    ٢ط
. أخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه    اإلمام أبو عبداهللا  حممد بن إسحاق الفاكهي   حتيقيق •  •

 .هـ   دار خرض١٤١٤   ٢ط.     عبدامللك بن دهيش
أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار  اإلمام أيب الوليد حممد بن عبداهللا  بن أمحد  األزرقي ت   •  •

 . مكتبة األزدي ١٤٢٤   ١عبدامللك  بن دهيش  ط .  هـ  ت د٢٥٠
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ت  هـ    ١٨٢اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليىل  اإلمام أيب يوسف يعقو بن إبراهيم األنصاري ت  •  •
 .هـ  مطبعة الوفاء١٣٥٨   ١أبو الوفاء األفغاين    ط

o•   رفعت . هـ        حتقيق د٢٠٤اختالف احلديث مع األم    اإلمام  حممد بن إدريس الشافعي
 . هـ   دار الوفاء١٤٢٥     ٢عبداملطلب ط

بان أخرص املخترصات يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد   اإلمام حممد بن بدر الدين بن بل •  •
 بحاشية اإلمام عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن بدران الدمشقي ١٠٠٦الدمشقي احلنبيل 

 . دار البشائر١٤١٨ ٢حققه حممد بن نارص العجمي  ط.  ١٣٤٦
عبدالعزيز زلط    .هـ   ت٨٣٧إخالص الناوي    رشف الدين إسامعيل بن أيب بكر املقرئ   ت  •  •

 .  جلنة إحياء الرتاث اإلسالميهـ    وزارة األوقاف املرصية  ١٤١٥
هـ ٧٢٣إدرار الرشوق عىل أنواء الفروق  اإلمام أيب القاسم قاسم بن عبداهللا ابن الشاط  ت  •  •

وبحاشية الكتابني  هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األرسار الفقهية  للشيخ حممد بن عيل بن 
 .الكتب العلميةهـ   دار ١٤١٨ ١خليل املنصور  ط, حسني املكي املالكي ت

إرشاد الساري إىل مناسك املال عيل القاري    الشيخ حسني بن حممد سعيد املكي احلنفي   دار  •  •
 .الفكر

هـ   ٧٩٩إرشاد السالك إىل أفعال املناسك   برهان الدين إبراهيم بن فرحون املدين املالكي  ت  •  •
 .يق والدراسات ببيت احلكم تونسحممد أبو األجفان    املؤسسة الوطنية للرتمجة والتحق. د. ت

هـ    ٧٧٤إرشاد الفقيه إىل أدلة التنبيه اإلمام احلافظ املفرس الفقيه إسامعيل بن كثري الدمشقي    ت  •  •
 .هـ    مؤسسة الرسالة١٤١٦   ١هبجة يوسف أبو الطيب    ط. ت

حممد . د. هـ  ت٤٢١ األزمنة واألمكنة     اإلمام أبو عيل  أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي ت •  •
 .  هـ   عامل الكتب١٤٢٢   ١الد ليمي    ط

حممد . د.  هـ     ت٤٢١األزمنة واألمكنة  اإلمام أيب عيل أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي  ت  •  •
 .الديليمي

االستغناء يف الفرق واالستثناء    بدر الدين حممد بن  أيب بكر بن سليامن البكري الشافعي      ت  •  •
هـ       مركز إحياء الرتاث العريب ١٤٠٨     ١   سعود بن مسعد بن مساعد  الثبيتي    ط.د

 .بجامعة أم القرى
االستغناء يف الفرق واالستغناء  بدر الدين حممد بن  أيب بكر بن سليامن البكري الشافعي           •  •

 . العلمية هـ   دار الكتب١٤١١   ١عيل معوض      ط,    عادل عبد املوجود . ت
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. ت د,  هـ٧٤٣إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني   عبد الباقي بن عبد املجيد اليامين ت •  •
 .هـ  مركز امللك فيصل١٤٠٦, ١عبد املجيد دياب ط

 ٩٧٠األشباه النظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن   الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم  •  •
 .ب العلمية دار الكت١٤١٣ ١هـ   ط

األشباه والنظائر  يف قواعد فروع  الشافعية   اإلمام جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر  •  •
 .هـ١٤١٤   ٢هـ   ت حممد املعتصم البغدادي       دار الكتاب العريب ط٩١١السيوطي   ت 

.     ت هـ ٣٤٠أليب القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي    ت , اشتقاق أسامء اهللا احلسنى  •  •
 .هـ   مؤسسة الرسالة١٤٠٦ , ٢ط, عبداحلسني املبارك. د

هـ   ت ٣١٨اإلرشاف عىل مذاهب العلامء   أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري  ت  •  •
 .هـ ١٤٢٨ ١أبو محاد صغري األنصاري    ط. د

ام احلافظ أمحد بن عيل اإلصابة يف متييز الصحابة وهبامشه االستيعاب يف أسامء األصحاب  لإلم •  •
 .هـ   دار الفكر٨٥٢بن حجر العسقالين ت  

أبو الوفاء . هـ  ت١٨٩األصل املعروف باملبسوط    أيب عبد اهللا حممد بن احلسن الشيباين ت  •  •
 .      دار املعارف١األفغاين  ط

   أبو هـ    ت٤٩٠أصول الرسخيس   اإلمام أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس   ت •  •
 .هـ  دار الكتب العلمية١٤١٤  ١الوفاء األفغاين ط

هـ  ١٤١٨هـ  ت حممد أبو الفضل إبراهيم     ٣٢٧األضداد  حممد بن القاسم بن األنباري  ت  •  •
 .املكتبة العرصية

إعالم الساجد بأحكام املساجد     حممد بن عبداهللا الزركيش  حتقيق  أبو الوفاء مصطفى املراغي    •  •
هـ    جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي  بوزارة األوقاف باجلمهورية ١٤١٦ ٤   طهـ٧٩٤ت 

 .        املرصية
 .هـ   مؤسسة الرسالة١٤٠٤  ٥أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالم   عمر كحالة  ط •  •
هـ   ٨٠٤اإلعالم بفوائد عمدة األحكام   اإلمام عمر بن عيل بن أمحد األنصاري الشافعي  ت •  •

 .  هـ   دار العاصمة١٤٢١    ١دالعزيز املشيقح    طت عب
 .     م١٩٩٥ دار العلم للماليني  ١١األعالم خري الدين الزركيل   ط •  •
اإلفصاح عن معني الصحاح, تأليف الوزير عون الدين أيب املنظر حييى بن حممد بن هبرية  •  •

 .هـ, السعيدية بالرياض ٥٦٠احلنبيل ت سنة 
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    ت ٩٧٧اظ أيب شجاع   لشمس الدين حممد بن أمحد الرشبيني اخلطيب   تاإلقناع يف حل ألف •  •
 .     دار اخلري١٤١٧ ١عيل عبد احلميد أبو اخلري   و     حممد وهبي سليامن      ط

اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب    احلافظ  احلجة  •  •
نايف العبايس    دار . هـ    ت٤٧٥ بن عيل  بن جعفر ابن ماكوال ت أبو نرص عيل  بن هبة اهللا

 .الكتاب االسالمي
هـ     مكتبة بن ١٤١٥ ١ألفية مصطلح احلديث   زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي  ط •  •

 .  تيميه
ت , ي اإلملام بأحاديث األحكام    تقي الدين أيب الفتح حممد بن عيل بن وهب املرصي القشري •  •

 .  هـ١٤٢٣, ٢ط, دار ابن حزم, حسن اجلمل, ت ,  هـ ٧٠٢
 .  هـ   دار الفكر٢٠٤األم   لإلمام حممد بن إدريس الشافعي ت  •  •
 دار الوفاء ١٤٢٥ ٢رفعت عبد املطلب  ط.  هـ ٢٠٤األم  لإلمام حممد بن إدريس الشافعي ت  •  •

. 
دار , عبد الغني الدقر,  ء واملحدثنياإلمـام النووي شيخ اإلسالم واملسلمني وعمدة الفقها •  •

 .دمشق , القلم 
هـ   دار البشائر ١٤١٣   ١أمحد عبد العزيز احلداد ط,  اإلمـام النووي وأثره يف احلديث وعلومه •  •

 .اإلسالمية
هـ    ت ٦٢٤انباه الرواة عىل أنباه النحاة     مجال الدين أيب احلسن عيل بن يوسف القفطي    ت  •  •

 .    دار الفكر العريب١٤٠٦ ١ضل إبراهيم   طحممد أبو الف
 اإلنرتنت      •  •
أنوار الربوق يف أنواء الفروق  اإلمام أيب العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف  ت  •  •

 .هـ٦٨٤
,  هـ٩٧٨ت الشيخ قاسم القونوي ت  , أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء  •  •

 .هـ  دار الوفاء١٤٠٧  ٢ت أمحد الكبييس ط
هـ     ت ٥٥٣إجياز البيان عن معاين القران   حممود  بن  أيب احلسن بن احلسني النيسابوري   ت •  •

 . هـ      مكتبة التوبة ١٤١٨ ١عيل العبيد ط
أمحد بن عبد العزيز . ت ,  ١٤١٠ت , عبد اهللا بن سعيد اللحجي , إيضاح القواعد الفقهية •  •

 .هـ دار الضياء النرش والتوزيع١٤٢٧ ١ط,  للنرش والتوزيع,دار الضياء, احلداد
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اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة لإلمام حييى بن رشف النووي وعليه اإلفصاح يف مسائل  •  •
 دار البشائر ٣اإليضاح عىل مذاهب األئمة األربعة وغريهم عبد الفتاح حسني رواه املكي ط 

 .االسالمية
لوم احلديث   لإلمام اجلليل احلافظ عامد الدين أيب الفداء إسامعيل الباعث احلثيث يف اختصار ع •  •

 .هـ     دار الكتاب االسالمي١٣٩٥هـ           ٧٧٤بن كثري الدمشقي ت
اإلمام احلافظ  أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبداخلالق البزار ت )  مسند البزار (البحر الزخار  •  •

 .هـ   مكتبة العلوم واحلكم١٤١٥    ١   طحمفوظ الرمحن زين اهللا . هـ    حتقيق٢٩٢
البحر العميق يف مناسك املعتمر واحلاج إىل بيت اهللا العتيق   أليب البقاء حممد بن أمحد بن حممد  •  •

        املكتبة املكية١٤٢٧  ١عبد اهللا نذير مزي        ط.       ت د٨٥٤بن الضياء املكي احلنفي    ت
هـ     ت ٧٩٤ه   بدر الدين حممد بن هبادر بن عبداهللا الشافعي ت البحر املحيط يف أصول الفق •  •

 .دار الصفوة. هـ ١٤١٣   ٢عمر بن سليامن األشقر ط
البحر املذهب يف أحكام املذهب  يف فروع مذهب اإلمام الشافعي    اإلمام أبو املحاسن  •  •

هـ دار ١٤٢٣  ١ طهـ      ت أمحد عزو الدمشقي   ٥٠٢عبدالواحد بن إسامعيل الروياين   ت 
 .  إحياء الرتاث العريب

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع     لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي ت  •  •
 .  دار الكتب العلمية ١وعادل عبد املوجود    ط,  هـ       ت  عيل معوض ٥٨٧

مد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد بداية املجتهد وهناية املقتصد لإلمام القايض أبو اليد حم •  •
 .   مكتبة الرياض احلديثة٥٩٥القرطبي األندليس 

بداية املحتاج رشح املنهاج       بدر الدين أبو الفضل حممد بن أيب بكر املعروف بابن شهبة  •  •
 .خمطوط.   هـ٧٤٨األسدي    ت

عيل عطوي و  .هـ   ت أمحد   د٧٧٤ البداية والنهاية     إلمام احلافظ أيب الفداء إسامعيل بن كثري •  •
 .هـ١٤٠٧  ٣فؤاد اليد    و  مهدي نارص الدين   دار الكتب العلمية  ط

 هـ      مكتبة املعارف٧٧٤البداية والنهاية لإلمام احلافظ أيب الفداء إسامعيل بن كثري  •  •
مد بن اخلرض بن بلغة الساغب وبغية الراغب     فخر الدين أيب عبداهللا حممد بن أيب القاسم حم •  •

 .هـ    دار العاصمة١٤٢٧ ١هـ    ت بكر أبو زيد    ط٦٢٢عيل بن عبداهللا بن تيمية  ت
هـ املكتبة ٨٥٢بلوغ املرام من أدلة األحكام لإلمام احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ت   •  •

 .التجارية مصطفى الباز
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 احلافظ ابن القطان الفايس أبو احلسن حممد بيان الوهم واإلهيام الواقعني يف كتاب األحكام     •  •
 ٢هـ دار طيبة     ١٤١٨ ١هـ       ت احلسني آيت سعيد ط٦٢٨بن عيل بن عبدامللك  ت 

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي رشح كتاب املهذب  للشيخ اجلليل أيب احلسني حييى بن أيب  •  •
 . النوري هـ  ت قاسم حممد٥٥٨ت . اخلري بن سامل العمراين الشافعي

البيان والتحصيل  والرشح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة    اإلمام   أبو الوليد بن  •  •
 .هـ   دار الغرب االسالمي١٤٠٨  ٢أمحد الرشقاوي   ط. هـ    ت٥٢٠رشد القرطبي  ت 

 م   دار الكاتب املرصي  ١٩٤٨ ١البيت السبكي   حممد الصادق حسني   ط •  •
 جواهر القاموس    حمب الدين أيب فيض السيد حممد مرتىض احلسيني  تاج العروس من •  •

 .هـ دار الفكر ١٤١٤  ١الواسطي الزبيدي احلنفي    ت عيل شربي         ط
تاريخ االسالم ووفيات مشاهري األعالم      احلافظ شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن  •  •

 . هـ١٤٢٢   ٣  طعمر عبد السالم تدمري . هـ   ت د٧٤٨الذهبي  ت 
    دار ١٤٠٧   ١     ط٣١٠تاريخ األمم وامللوك    أليب جعفر حممد بن جرير الطربي   ت  •  •

 .الكتب العلمية
 .هـ          مكتبة الرياض احلديثة ٩٠١تاريخ اخللفاء      احلافظ جالل الدين السيوطي   ت  •  •
أيب البقاء حممد بن أمحد ,   والقرب الرشيفتاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة  •  •

,  هـ١٤١٨, ١ط, أيمن نرص الزهري,  ت عالء إبراهيم األزهري,      هـ٨٤٥بن حممد املكي ت 
 .دار الكتب العلمية

 . هـ دار الكتاب العريب٢٧٦تأويل خمتلف احلديث اإلمام ابن قتيبة الدينوري ت  •  •
 ومعه حا ٧٤٣لدين عثامن بن عيل الز يلعي احلنفي ت تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق  فخر ا •  •

هـ   دار ١٤٢٠ ١ط. شية اإلمام العالمة الشيخ الشلبي عىل هذا الرشح   حتقيق أمحد عزو عنايه 
 .الكتب العلمية

ت , التبيني واالقتصاد يف الفرق بني السني والصاد   أبو عبداهللا حممد بن أمحد الداين األنصاري •  •
 .هـ١٤٢٨ ١ط,  عيل البواب. د. هـ    ت٤٧٠قبل 

عيل .حتقيق د.  هـ٤٧٨عبدالرمحن بن حممد املتويل ت  :تتمة اإلبانة يف أحكام فروع الديانة لإلمام •  •
 .العصيمي,  رسالة دكتوراة  بكلية الرشيعة بجامعة أم القرى

ـ    ت ه٦٧٦حترير ألفاظ التنبيه   شيخ اإلسالم حييى بن رشف بن مري النووي أبو زكريا ت  •  •
 .هـ  دار القلم١٤٠٨  ١عبد الغني الدقر ط
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حتفة األحوذي  رشح جامع الرتمذي   اإلمام أبو العالء  حممد عبدالرمحن بن عبدالرحيم  •  •
 . هـ    دار الكتب العلمية١٤١٠   ١هـ   ط١٣٥٣املباركفوري   ت 

 .هـ٧٢٤يم العطار تحتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حميي الدين,  عالء الدين عيل بن إبراه •  •
هـ       دار الكتب ١٤٠٥  ١هـ  ط٤٩٥حتفة الفقهاء  عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي ت  •  •

 .العلمية
حتفة اللبيب رشح التقريب       لإلمام ابن دقيق العيد أبو الفتح حممد بن عيل بن وهب القشريي  •  •

 .توزيع  دار أطلس للنرش وال١٤٢٠ ١   ت صربي شاهني     ط٧٠٢ت 
عبداهللا بن سعاف .  هـ       ت ٨٠٤حتفة املحتاج املحتاج إىل أدلة املنهاج      ابن امللقن ت  •  •

 .هـ     دار حراء للنرش والتوزيع١٤٠٦  ١ط, اللحياين 
حتفة املحتاج برشح املنهاج        شهاب الدين أيب العباس أمحد بن حممد بن عيل ابن حجر  •  •

 .هـ١٤٢٦   ٢ه    عبداهللا حممود عمر       دار الكتب العلمية     ط هـ  حقق٩٧٤اهليتمي   ت 
  ٦٥٦ختريج الفروع عىل األصول لإلمام أيب املناقب شهاب الدين حممود بن أمحد الزنجاين ت  •  •

 . مكتبة العبيكان ١٤٢٤ ١حممد أديب الصالح ط.ت د
 .هـ     مكتبة الرشد٤١٤ا.   يعقوب الباحسني . التخريج عند الفقهاء واألصوليني    د •  •
أبو قتيبة   مؤسسة . هـ   ت٩١١تدريب الراوي  يف رشح تقريب النواوي   احلافظ السيوطي ت •  •

 .هـ١٤٢٦   ١الريان  ط
      ت  ٥١٣التذكرة         أبوالوفاء عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي احلنبيل  ت  •  •

 .     دار إشبيلياء   ١٤٢٢    ١نارص بن سعود السالمة     ط.د
احلافظ حممد بن طاهر القيرساين ,   تذكرة احلفاظ أطراف أحاديث املجروحني البن حبان •  •

 .هـ٥٠٧ت , املقديس
الرتمجان عن غريب القرآن   لتاج الدين ايب املحاسن   عبد الباقي بن عبد املجيد بن عبد اهللا   •  •

 .تبة البيان  مك١٤١٩  ١ هـ ,ت موسى آل إبراهيم ط٦٨٠اليامين ت
عبد . هـ       ت د٦٩٥التشويق إىل حج البيت العتيق   مجال الدين حممد بن النحب الطربي ت  •  •

 .هـ دار األقىص١٤١٣  ١الستار أبوغدة   ط
ت , أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين , تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة •  •

 .هـ٨٥٢
   ت عبد ٨١٦رشيف عيل بن حممد بن عبي السيد اجلرجاين احلنفي     ت التعريفات    السيد ال •  •
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 .هـ١٤١٧الرمحن عمريه    طبعة   
التعليق املغني عىل سنن الدارقطني     املحدث أيب الطيب شمس احلق العظيم أبادي      مطبعة  •  •

 .نرش السنة
هـ     ت عيل معوض  ٤٦٢    ت التعليقة   القايض أبو حممد احلسني بن حممد بن أمحد املروروذي •  •

 .     و عادل عبداملوجود     مكتبة الباز
حسني .  ت د٣٧٨التفريع أليب عبيد اهللا القاسم بن احلسني بن احلسن بن اجلالب البرصي ت  •  •

 . دار الغرب اإلسالمي١٤٠٨ ١بن سامل الدمهاين ط
معاين املروزي الشافعي  ت تفسري القران  اإلمام أيب املظفر منصور بن حممد التميمي الس •  •

 هـ    دار الوطن ١٤١٨ ١يارس إبراهيم    و    غنيم بن غنيم  ط. هـ ت ٤٨٩
       ت أيب  عبدا هللا   ٣٩٩تفسري القران العزيز  أليب عبد اهللا  حممد بن عبد اهللا بن أيب زمينني ت •  •

.                                        ثةهـ  دار الفاروق احلدي١٤٢٣     ١حسني بن عكاشة     و حممد الكنز  ط
تفسري القران العظيم     لإلمام اجلليل احلافظ عامد الدين أيب الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي  •  •

 .   دار عامل الكتب١٤٢٥   ت  جمموعه من الباحثني   ط٧٧٤ت
هـ    ت عيل البواب ٤٣٧   اإلمام مكي بن أيب طالب القييس ت تفسري املشكل من غريب القران •  •

 . هـ    الرياض١٤٠٦
تفسري غريب القران   رساج الدين أيب حفص عمر بن أيب احلسن  عيل بن أمحد النحوي  •  •

  دار  عامل ١٤٠٨   ١   سمري املجذوب ط ٨٠٤األنصاري  الشافعي املعروف بابن امللقن   ت 
 . الكتب

   ١      ت حممد صبحي حالق    ط١١٨٢ب القرآن   حممد بن إسامعيل الصنعاين  ت تفسري غري •  •
 .  دار ابن كثري١٤٢١

ت  أبو حممد األسيوطي     دار الكتب ,    هـ١٠٤جماهد بن جرب املخزومي  ت, تفسري جماهد •  •
 . هـ١٤٢٦ ١العلمية   ط

,       هـ٨٥٢ حجر العسقالين ت أليب الفضل شهاب الدين أمحد بن عيل بن, تقريب التهذيب    •  •
 .            ت عادل مرشد

تقرير القواعد وحترير الفوائد لإلمام  زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن  رجب احلنبيل  ت  •  •
 .  هـ١٤٢٤    علق عليه مشهور حسن سلامن ط وزارة الشؤون اإلسالمية  ٧٥٩

يعقوب الطربي  املعروف بابن القا ص ت التلخيص أبو العباس أمحد بن أيب أمحد حممد بن  •  •
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 .  مكتبة الباز١٤٢٤  ٢عيل معوض    ط,  هـ   ت عادل عبد املوجود ٣٣٥
. هـ  ت د٧٤٨تلخيص املوضوعات    لإلمام شمس الدين حممد بن عثامن الذهبي ت  •  •

 .هـ    دار الفرقان١٤١٩  ١عبدالرمحن بن عبداجلبار الفريوائي    ط
نقيح صيغ العموم للحافظ صالح الدين أيب سعيد خليل بن كلكيدي العالئ تلقيح الفهوم يف ت •  •

,  هـ    دار األرقم١٤١٨    ١هـ    ت عيل معوض   و   عادل عبد املوجود    ط٧٦١الدمشقي ت 
 وما عليه تدل   اإلمام تقي الدين أيب احلسن عيل بن عبدالكايف بن متام "كل"ويليه  أحكام 

 هـ ٧٥٦السبكي ت 
هـ          ت   ٤٢٢لقني يف الفقه املالكي   للقايض أبو حممد عبد الوهاب  البغدادي املالكي    ت الت •  •

 حممد سعيد القايف
التامم ملا صح يف الروايتني الثالث واألربع عن اإلمام  واملختار من الوجهني عن أصحابه  •  •

.    ت د٥٢٦الفراء احلنبيل   تالعرانيني الكرام    القايض حممد بن حممد بن احلسني بن حممد بن 
 .دار    العاصمة ١٤١٤   ١عبد العزيز املد اهللا       ط,    عبداهللا الطيار  

تنقيح حتقيق أحاديث التعليق   عبدالرمحن بن اجلوزي    احلافظ شمس الدين حممد بن أمحد بن  •  •
 . لعلميةهـ   دار الكتب ا١٤١٩أيمن صالح شعبان      . هـ    ت٤٤٧عبداهلادي  ت 

هـ    ت ٧٩٤التنقيح أللفاظ اجلامع الصحيح     بدر الدين حممد بن هبادر بن عبداهللا الرتكي  ت •  •
 .هـ     مكتبة نزار الباز١٤٢٤   ١أمحد فريد   ط

هتذيب األسامء واللغات    لإلمام العالمة لفقيه احلافظ أيب زكرياء حميي الدين بن رشف النووي  •  •
 .ب العلميةدار الكت.    هـ٦٧٦ت 

ت إبراهيم   , هـ٨٥٢ت ,هتذيب التهذيب  أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين  •  •
 .    مؤسسة الرسالة, ١٤٢١,  ١عادل مرشد ط ,  الزيبق 

,   هـ١٤١٣  ٢هـ   ط٨٥٢ت , هتذيب التهذيب  أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين •  •
 .ت دار إحياء الرتاث العريب

. د.  هـ  ت٧١٥ب السنن  اإلمام أبو عبداهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي  ت هتذي •  •
 .   هـ    مكتبة املعارف١٤٢٨ ١إسامعيل مرحبا ط

 ١رياض زكي قاسم ط. هـ ت د٣٧٠هتذيب اللغة  أيب منصور حممد بن أمحد األزهري  ت  •  •
 .   هـ  دار املعرفة١٤٢٢

 هـ  ٨٧٥نقيح   للعالمة أمحد بن حممد بن أمحد الشويكي  تالتوضيح يف اجلمع بني املقنع والت •  •
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 .  هـ١٤١٨  مكتبة مكة١ت نارص امليامن ط
 ٨٧٥التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح   للعالم أمحد بن حممد بن أمحد الشويكي  ت •  •

 .هـ١٤١٨  مكتبة مكة١للهجرة  ت نارص امليامن ط
هـ    ت أبو عبدالرمحن ٦٤٦اجب املالكي ت جامع األمهات  مجال الدين عمر بن احل •  •

 .  هـ    الياممة١٤١٩ ١األخرضي     ط
عبد اهللا .هـ     ت د٣١٠جامع البيان عن تأويل القران   أليب جعفر حممد بن جرير الطربي  ت •  •

 .بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالميه بدار هجر, بن عبد املحسن الرتكي   
     ١ط,     هـ٣١٠ن تأويل القران   أليب جعفر حممد بن جرير الطربي  تجامع البيان ع •  •

 .هـ     دار الكتب العلمية ١٤١٢
جامع البيان يف تأويل القرآن   اإلمام  حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل, أبو  •  •

 .رسالةمؤسسة ال,  هـ١٤٢٠ ١أمحد حممد شاكر      ط. ت.   هـ٣١٠جعفر الطربي   ت  
اجلامع الصحيح من أداب الرسول صىل اهللا عليه وسلم  وأيامه وسننه   اإلمام أيب عبداهللا حممد  •  •

هـ   دار ١٤١٩ ٢هـ   ت وزارة الشؤون اإلسالمية  ط٢٥٦بن إسامعيل البخاري اجلعفي  ت
 .السالم

 اجلامع الكبري للرتاث االسالمي     مركز الرتاث للربجميات  •  •
رص من السنن عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم   ومعرفة الصحيح وما عليه اجلامع املخت •  •

هـ    ١٤٢٠ هـ ١ هـ , ط٢٧٩العمل لإلمام احلافظ أيب حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي ت 
 . دار السالم

ثلث ) قل هو اهللا أحد: (جواب أهل العلم واإليامن بتحقيق ما أخرب به رسول الرمحن من أن  •  •
هـ    دار ٧٢٨شيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم  بن تيمية  احلراين    ت القران   
 . الوطن

جواهر اإلكليل  رشح خمترص العالمة الشيخ خليل   للشيخ صالح عبد السميع اآليب األزهري     •  •
 .    هـ    دار الكتب العلمية١٤١٨ ١ضبطه  حممد عبد العزيز اخلالدي  ط

ت حممد سامل ,  هـ١٣٠٠أبو بكر ابن السيد حممد شطا الدمياطي ت , الطالبنيحاشية إعانة  •  •
 . هـ دار الكتب  العلمية١٤١٥  ١ط, هاشم 

 .دار الفكر, هـ١٣٠٠أبو بكر ابن السيد حممد شطا الدمياطي ت, حاشية إعانة الطالبني •  •
 .هـ  مطبعة احللبي١٣٤٣حاشية البيجوري     ابراهيم البيجوري  •  •
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صالح اليابس  .د. هـ  ت٦٦٥ الصغري  اإلمام  عبدالغفار بن عبدالكريم القزويني  ت احلاوي •  •
 .   هـ١٤٢٧رسالة علمية كلية الرشيعة جامعة  أم القرى  

لإلمام أيب ) كتاب احلج(احلاوي الكبري رشح خمترص املزين يف فقه مذهب اإلمام الشافعي   •  •
ت غازي طه صالح اخلصيفان . هـ٤٥٠  ت احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب املاوردي

 .    مكتبة الرشد١٤٢١ ١ط
احلاوي الكبري رشح خمترص املزين يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  لإلمام أيب احلسن عيل حممد بن  •  •

   دا ١٤١٤ ١هـ  ت عيل بن حممد معوض وعادل أمحد عبداملوجود  ط٥٤٠حبيب املاوردي  ت
 .رالكتب العلمية 

هـ     ت أبو ٤٥٦  أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي   ت حجة الوداع •  •
 .هـ    بيت األفكار الدولية ١٤١٨صهيب الكرمي       

بدر الدين هجواحي  وجوجياين  دار . هـ    ت٣٧٧احلجة يف القراءات   أليب عيل الفاريس ت  •  •
 هـ  ١٤٠٤  ١املأمون  دمشق ط

هـ , حتقيق بدر الدين ٣٧٧عة  أبو عيل احلسن بن عبدالغفار الفاريس ت احلجة للقراء السب •  •
 هـ دار املأمون ١٤٠٤ ١ط . املهوجي وبشري جوجياين 

هـ     ١٣٨٧   ١حسن املحارضة  يف تاريخ مرص والقاهرة    احلافظ جالل الدين السيوطي    ط •  •
 .  دار إحياء الكتاب العريب

هـ   دار ٤٣٠ء   احلافظ أيب نعيم أمحد بن عبداهللا األصفهاين   ت حلية األولياء وطبقات األصفيا •  •
 .الفكر

هـ      ٥٠٧حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء   لإلمام    أبو بكر  حممد بن أمحد الشايش ت  •  •
 . هـ    مكتبة الباز١٤١٨,       ٢ط.     ت سعيد الفتاح    فتحي حممد

  هـ , ت عبد اهللا بن عبد املحسن ٣٩٥ فارس بن زكرياء الرازي تحلية الفقهاء  أليب احلسن بن •  •
 .  الرشكة املتحدة للتوزيع ١٤٠٣ ١الرتكي ط

     ت بشري حممد عيون ٥٢٠احلوادث والبدع  أليب بكر حممد بن الوليد بن حممد الطرطويش ت  •  •
 .ه١٤١٣    ٢مكتبة املؤيد ط

 املحتاج برشح املنهاج   العالمة الشيخ حوايش الرشواين وابن قاسم والعبادي عىل حتفة •  •
هـ    و      اإلمام شهاب الدين ٩٩٤عبداحلميد الرشواين  والعالمة أمحد بن قاسم العبادي  ت 

 .هـ      مكتبة الباز١٤١٦ ١هـ ط٩٧٣ابن حجر اهليتمي    ت 
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هـ دار إحياء ١٤٢٦  ١هـ    ط٨٠٨حياة احليوان الكربى, كامل الدين  حممد بن موسى املريي ت  • ١٤٦ •
 .الرتاث اإلسالمي

عبد القادر بن عبد : مجع , اخلزائن السنية من مشاهري الكتب الفقهية ألئمتنا الفقهاء الشافعية  •  •
 .مؤسسة الرسالة  , ١٤٢٥ ١ط, ت عبد العزيز السايب ,  املطلب املند ييل األندنويس 

الدين أمحد بن عبد اهللا اخلزرجي خالصة هتذيب الكامل يف أسامء الرجال للحافظ الفقيه صفي  •  •
 . هـ  دار البشائر١٤١١هـ   ٩٢٣األنصاري ت 

     ٨٥٢الدراية  يف ختريج أحاديث اهلداية     شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ت  •  •
 .صححه عبداهللا هاشم ليامين      دار املعرفة

اهللا  حممد بن حممود البغدادي املعروف بابن الدرر الثمينة  يف أخبار املدينة    اإلمام  أيب عبد •  •
 .   هـ       ت عبدالرزاق  مهدي   مكتبة   دار  الزمان٦٤٣النجار    ت 

 .    دائرة املعارف العثامنية١٣٩٦         ٢الدرر الكامنة  الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة    ط •  •
. هـ     ت ٨٥٢  أبو الفضل أمحد بن عيل العسقالين ت الدرر الكامنة  يف أعيان املائة الثامنة      •  •

 . هـ١٤١٨   ١عبدالوارث حممد عيل  ط 
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة   لشيخ اإلسالم أيب الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن حممد  •  •

 هـمطبعة جملس١٣٩٥ ٢هـ      ط٨٥٢العسقالين ثم املرصي الشافعي املعروف بابن حجر  ت 
 .دائرة املعارف العثامنية

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة   لشيخ اإلسالم أيب الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن حممد  •  •
عبدالوارث حممد عيل   . هـ      ت٨٥٢العسقالين ثم املرصي الشافعي املعروف بابن حجر  ت 

 .    هـ   دار الكتب العلمية١٤١٨ ١ط
 .هـ  دار ابن حزم٦٧٦    حميي الدين أبو زكرياء  حييى بن رشف النووي  ت دقائق املنهاج     •  •
هـ   ٥٩٣ت ,    دالئل األحكام    هباء الدين أبو املحاسن يوسف بن رافع بن متيم األسدي احللبي •  •

 .   هـ   دار الكتب العلمية١٤١٢     ١ط
هـ    ٤٥٨د بن احلسني البيهقي  ت دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة     أبو بكر أمح •  •

 .    هـ   دار الكتب العلمية ١٤٠٥    ١عبداملعطي قلعجي   ط.  د
 .   نعمة عيل مريس   دار اهلداية. دولة آل زيان يف طربستان  وجرجان وما جاورها  د •  •
ن فرحون الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب    للقايض إبراهيم بن نور الدين   املعروف با •  •

 املالكي



  
٨٨٤ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

هـ ٧٩٤الديباج يف توضيح املنهاج    لإلمام بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا الدمشقي ت  •  •
 . ت حييى مراد دار احلديث 

م    ١٩٩٤     ١هـ   ت حممد بوخبزة  ط٦٨٤الذخرية      شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف  ت •  •
 .  دار الغرب اإلسالمي

طبقات احلنابلة        اإلمام زين الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن شهاب الدين أمحد الذيل عىل  •  •
 .  هـ    املكتبة الفيصلية٧٩٥البغدادي احلنبيل    ت  

الذيل عىل طبقات احلنابلة        اإلمام زين الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن شهاب الدين أمحد  •  •
 .  هـ مكتبة العبيكان١٤٢٥  ١عبدالرمحن العثيمني    ط. د. هـ       ت٧٩٥البغدادي احلنبيل    ت  

جار اهللا أيب القاسم  حممود بن عمر )  املسائل اخلالفية بني احلنفية والشافعية( رؤوس املسائل   •  •
 .      هـ   دار البشائر اإلسالمية١٤٢٨    ٢عبداهللا نذير أمحد    ط. هـ    ت٥٨٣الزخمرشي   ت 

الفية بني مجهور الفقهاء   أبواملواهب السني بن حممد العكربي احلنبيل    ت رؤوس املسائل اخل •  •
 .              دار إشبيلياء١٤٢١     ١خالد بن سعد اخلشالن             ط

هـ     ٦١٤األندليس الشاطبي   ت , رحلة ابن جبري   أبو احلسني حممد بن أمحد بن جبري الكناين  •  •
 .هـ   دار بريوت١٤٠٠

رمحة األمة يف اختالف األئمة  أليب عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن الدمشقي العثامين الدمشقي  •  •
 . مؤسسة الرسالة ١١٤١٤هـ , ت قاسم النوري وعيل الرشجيي ط٧٨٠ت

رد املحتار عىل الدر املختار املعروف بحاشية ابن عابدين      للعالمة حممد أمني بن عمر عابدين   •  •
 .هـ١٢٢٥ت 

 .هـ    ت أمحد شاكر      املكتبة العلمية٢٠٤سالة اإلمام حممد بن إدريس الشافعي املطلبي ت الر •  •
 رسالة احلسن البرصي إىل أهل مكة    خمطوط باجلامعة اإلسالمية    •  •
هـ    ومعه املنهج ٦٧٦روضة الطالبني    حميي الدين أبو زكرياء  حييى بن رشف النووي  ت  •  •

م النووي   و منتقى الينبوع فيام زاد عىل الروضة  من الفروع  للحافظ السوي يف ترمجة اإلما
 . جالل الدين السيوطي     ت   عادل عبداملوجود   و   عيل معوض     دار الكتب العلمية

 ١أبو الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي القريش  البغدادي      ط,  زاد املسري يف علم التفسري        •  •
 . اإلسالمي هـ   املكتب١٣٨٤

  سلم املتعلم املحتاج إىل معرفة رموز املنهاج, للعالمة الفقيه السيد, أمحد ميقري شميلة  •  •
الشيخ إسامعيل عثامن زين, املطبوع ضمن مقدمة حتقيق النجم الوهاج للدمريي, . األهدل,   ت
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 . .هـ١٤٢٥دار املنهاج : ط
 ٢هـ    ت حممد األعظمي  ط٢٧٥ تالسنن  احلافظ أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني •  •

 .هـ   رشكة الطباعة السعودية١٤٠٤
هـ  بحاشيته مصباح الزجاجة ٢٧٥السنن اإلمام احلافظ أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني   ت  •  •

عيل بن حسسن األثري   . هـ       ت٨٤٠يف زوائد ابن ماجة   للحافظ شهاب الني البوصريي  ت 
 .املعارف للنرش والتوزيع هـ  مكتبة ١٤١٩   ١ط

 ١هـ  ت أمحد شمس الدين ط٢٧٥السنن اإلمام احلافظ أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني   ت  •  •
 .هـ١٤٣٢

 ١هـ   ت جمدي الشوري  ط٣٨٥سنن الدارقطني   اإلمام احلافظ عيل بن عمر الدارقطني ت  •  •
 .    هـ دار الكتب العلمية١٤١٧

, ت عبداهللا عمر, هـ  ٤٥٨ بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي ت اإلمام أيب, السنن الصغري •  •
 . مكتبة الباز

 السنن الكربى    للنسائي   •  •
ت حممد عبد القادر , هـ ٤٥٨السنن الكربى لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي ت  •  •

 . دار الكتب العلمية ١٤١٤ ١عطاء  ط
 ١٤٢٠ ١   ط٢٧٥ سليامن بن األشعث بن إسحاق السجستاين   السنن لإلمام احلافظ أيب داود •  •

 .  دار السالم  إرشاف الشيخ  صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
هـ   ت شعيب ٧٤٨سري أعالم النبالء   شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي    ت  •  •

 .األرنؤوط
       تقي الدين عيل بن السيف املسلول عىل من سب الرسول صىل اهللا عليه وسلم      •  •

 .هـ١٤٢١  ١إياد أمحد   دار الفتح  ط. هـ  ت٧٥٦هـ   ت ٧٥٦عبدالوهاب السبكي 
    ٢هـ    ط٧٨٩شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  أليب الفالح عبد احلي بن العامد احلنبيل ت •  •

 . هـ١٣٩٢
بن عيل بن أمحد بن  رش خمترص التربيزي  عىل مذهب اإلمام الشافعي      رساج الدين عمر  •  •

 .   دار الفالح١ هـ      ت وائل حممد بكر زهران               ط٨٠٤امللقن    ت    
ملفي الشهري    رسالة دكتوراة    جامعة . د. رشح ابن رسالن عىل سنن أيب داوود       ت •  •

 . اإلمام حممد بن سعود االسالمية
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ن مازة  البخاري احلنفي امللقب بالصدر الشهيد ت رشح اجلامع الصغري    عمر بن عبدالعزيز ب •  •
هـ  ١٤٢٧   ١حاتم العيساوي      ط. مخيس الزوبعي   ود. ود, صالح الكبييس. هـ   ت د٥٣٦

 .                دار الكتب العلمية 
رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي      شمس الدين حممد بن عبد اهللا الزركيش املرصي احلنبيل    •  •

 .    مكتبة العبيكان١٤١٣    ١عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين    ط.  هـ   ت د٧٧٢ت 
الرشح الكبري رشح املقنع       أبو الفرج عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة  املقديس     ت  •  •

هـ  ومعه  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف   عالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن ٦٢٨
 .هـ٨٨٥داوي   ت املر

رشح فتح القدير   للشيخ كامل الدين  حممد بن عبد الواحد السيوايس ثم السكندري املعروف  •  •
هـ    وهبامشه رشح العناية عىل اهلداية    اإلمام أكمل الدين  حممد بن ٦٨١بابن اهلامم احلنفي   ت

 .هـ  دار عامل الكتب١٤٢٤هـ  ٧٨٦حممود البابريت   ت 
هـ     ٦٢٣لشافعي    أبو القاسم عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم الرافعي  ت رشح مسند ا •  •

 . هـ١٤١٨ ١أبو بكر وائل  حممد بكر زهران   وزارة الشؤون االسالمية    ط.  ت
 ١هـ  ت حممد زغلول      ط٤٥٨شعب  اإليامن  اإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ت •  •

 .   ةهـ   دار الكتب العلمي١٤١٠
حممد السعيد . هـ   حتقيق٤٥٨شعب اإليامن    اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي   ت •  •

 .  هـ  دار الكتب العلمية١٤١٠  ١زغلول   ط
هـ    مطبعة ٧٥٦شفاء السقام يف زيارة خري األنام    تقي الدين عيل بن عبدالكايف السبكي ت  •  •

 .هـ١٣١٥دائرة املعارف   
ل دواء العليل حج بيت اهللا العظيم اجلليل     فخر الدين  أبو بكر  بن ظهرية القريش شفاء الغلي •  •

 .  هـ      خمطوط   حيقق يف جامعة أم القرى٨٨٩الشافعي ت 
الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي   اإلمام أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن عبداهلادي احلنبيل  •  •

هـ   الرئاسة العامة إلدارت البحوث ١٤٠٣ألنصاري   إسامعيل ا. هـ   ت ٧٤٤املقديس ت 
 . العلمية واإلفتاء

صحيح مسلم    اإلمام أيب احلسني مسلم ابن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري   •  •
 .هـ   دار السالم١٤١٩  ١هـ     ت وزارة الشؤون اإلسالمية  ط٢٩٠ت

عبد . بن محاد العقييل املكي     ت دالضعفاء الكبري   أليب جعفر حممد بن عمرو بن موسى  •  •
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 .      دار الكتب العلمية١املعطي قلعجي  ط
الضعفاء واملرتوكني   مجال الدين عبد الرمحن بن عيل بن حممد ابن اجلوزي   ت عبداهللا القايض   •  •

 .هـ      دار الباز١٤٠٦ ١ط
   ت كامل يوسف احلوت    هـ٧٧٢طبقات الشافعية    مجال الدين  عبد الرحيم اإلسنوي      ت •  •

 .  هـ   دار الكتب العلمية ١٤٠٧   ١ط
هـ    ١٤٠٠عبداهللا اجلبوري   . هـ   حتقيق ٧٧٢طبقات الشافعية   عبدالرحيم األسنوي  ت  •  •

 .  دارالعلوم 
طبقات الشافعية   أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن حممد ابن قايض شهبة الدمشقي   ت  •  •

 .هـ     دار الندوة اجلديدة١٤٠٧بد العليم خان             ع. هـ   ت د٨٥١
احلافظ عبد العليم خان  . هـ   ت٨٥١طبقات الشافعية , أبو بكر بن أمحد بن قايض شهبة ت  •  •

 . هـ   دار عامل الكتب١٤٠٧  ١ط
هـ   ٧٧١ت , طبقات الشافعية الكربى    أليب نرص عبدالوهاب بن عيل بن عبدالكايف السبكي •  •

 .هـ   دار هجر١٤١٣, ٢ط,  حممود الطناحي. د,   عبالفتاح احللو.  دت
هـ     ٧٧١ت , طبقات الشافعية الكربى    أليب نرص عبدالوهاب بن عيل بن عبدالكايف السبكي •  •

 . حممود الطناحي     دار إحياء الرتاث العريب . د,   عبالفتاح احللو. ت د
هـ   ويليه طبقات ٣٩٣بن عيل بن يوسف الشريازي  ت طبقات الفقهاء  أليب إسحاق إبراهيم  •  •

 .هـ       ت  خليل إدريس    دار القلم ١٠١٤الشافعية أليب بكر ابن هداية اهللا احلسيني ت 
طبقات الفقهاء الشافعيني       لإلمام اجلليل احلافظ عامد الدين أيب الفداء إسامعيل بن كثري  •  •

 .هـ     دار  الوفاء١٤٢٥   ١هـ     ت الباز    ط٧٧٤الدمشقي  ت
إحسان عباس ط . الطبقات الكربى    حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البرصي الزهري   ت •  •

 .    دار صادر١
طبقات خليفة بن خياط       أبو عمرو خليفة بن خياط بن أيب هبرية الليثي العصفري   ت  •  •

 .هـ١٤٠٥   ٢هـ     ط٢٤٠
حات الفقهية      اإلمام نجم الدين أبو حفص عمر  بن حممد النسفي طلبة الطلبة يف االصطال •  •

 .هـ  دار النفائس١٤١٦  ١هـ  ت   خالد  عبدالرمحن العك   ط٥٣٧ت 
 .هـ   مكتبة الرياض احلديثة٦٢٤العدة رشح العمدة   هباء الدين عبدالرمحن بن إبراهيم املقديس •  •
هـ     ٦٢٣كريم بن حممد بن عبد الكريم الرافعي  ت العزيز رشح الوجيز       أبو القاسم عبد ال •  •
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 . هـ     دار الكتب العلمية١٤ ١٧     ١عيل معوض  و عادل عبداملوجود      ط . ت
عمدة السالك وعدة الناسك     اإلمام شهاب الدين أيب العباس أمحد بن النقيب املرصي  •  •

 . هـ٧٦٩الشافعي   ت 
   اإلمام بدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد العيني   ت عمدة القاري رشح صحيح البخاري  •  •

 .  دار إحياء الرتاث العريب, هـ٨٥٥
هـ    ت  ٤٥٥العنوان يف القراءات السبع أليب طاهر إسامعيل بن خلف املقريء األنصاري ت  •  •

 .هـ  عامل الكتب١٤٠٥ ١خليل العطية ط. زهري زاهد   و  د. د
اود      رشف احلق حممد أرشف الصد يقي العظيم آبادي  ت عون  املعبود رشح سنن أيب د •  •

 .هـ   ت عبدا لرمحن عثامن   دار إحياء الرتاث اإلسالمي١٣٢٢
هـ       امباي ٤٢٢عيون املجالس   القايض عبد الوهاب بن عيل بن نرص البغدادي املالكي  ت •  •

 .هـ١٤٢١  ١بن كيبا كاه ط
مد بن إبراهيم اخلطايب البستي أبو سليامن      ت عبد الكريم غريب احلديث       اإلمام محد بن حم •  •

 . مكة املكرمة–هـ      جامعة أم القرى ١٤٠٢إبراهيم العزباوي       
 غريبي اللغة البن قتيبة  •  •
غنية الفقري يف أحكام األجري          اإلمام  أبو بكر عيل بن حممد بن حممد بن ظهرية القريش  •  •

هـ   دار اإلمام ١٤٢٦     ١عبدالسالم السحيمي   ط. هـ            حتقيق٨٨٩ت  املكي الشافعي   
 .أمحد

هـ    ت عىل البجاوي    حممد ٥٨٣الفائق يف غريب احلديث    جاراهللا بن حممود الزخمرشي  ت •  •
 .هـ   دار الفكر١٣٩٣أبو الفضل إبراهيم   

النعامن, ت  العالمة اهلامم الشيخ نظام الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة  •  •
 , دار إحياء ٤ومجاعة من علامء اهلند األعالم , وهبامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية, ط

 الرتاث العريب
فتح الباري رشح صحيح اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري      لإلمام احلافظ أمحد بن عيل بن  •  •

 .     دار املعرفة٢ الدين اخلطيب طهـ ت حمب٨٥٢حجر العسقالين     
فتح الباري رشح صحيح اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري      اإلمام احلافظ أمحد بن عيل بن  •  •

 .هـ١٤٠٩ ٢هـ ت حمب الدين اخلطيب ط٨٥٢حجر العسقالين     
يل بن فتح الباري رشح صحيح اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري      لإلمام احلافظ أمحد بن ع •  •
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 .هـ    املطبعة السلفية ١٤٢١هـ   ت الشيخ عبدالعزيز بن باز ت ٨٥٢حجر العسقالين  ت 
فتح الباري رشح صحيح اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري      لإلمام احلافظ أمحد بن عيل بن  •  •

 .لريان هـ     دار ا١٤٠٧    ٢هـ                ت حمب الدين اخلطيب    ط٨٥٢حجر العسقالين     
   ٢هـ   ط٨٣٧فتح اجلواد برشح اإلرشاد   شهاب الدين بن حجر اهليتمي املكي الشافعي ت  •  •

 .هـ املكتبة الفيصلية ١٣٩١
فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري   ملحمد بن عيل بن حممد الشوكاين     •  •

 .هـ      دار عامل الكتب ١٤٢٤ هـ    ١٢٥٠ت 
مصطفى صميدة   . د.  فتح املالك بتوبيب التمهيد البن عبدالرب عىل موطأ اإلمام مالك     رتبه •  •

 .هـ   دار الكتب العلمية١٤١٨  ١ط
 هـ    ت ٨٣١أليب عبد اهللا  حممد بن عبدا لرمحن اخلاوي ت ,    فتح املغيث برشح ألفية احلد يث  •  •

 .مية    وزارة الشؤون اإلسال١٤١٥الشيخ عيل حسن عيل  
هـ    حتقيق  حازم ٧٦٢الفروع  اإلمام شمس الدين أبو عبداهللا حممد بن مفلح املقديس ت  •  •

 .هـ   دار الكتب العلمية١٤١٨   ١القايض أبو الزهراء  ط
إبراهيم بن . هـ   ت  د٥٥٦الفقه النافع  أبو القاسم حممد بن يوسف احلسني السمرقندي ت  •  •

 .     العبيكان هـ  مكتبة ١٤٢١ ١حممد العبود ط
.  هـ      ت٣٨٠الفهرست   أبوالفرج حممد بن أيب يعقوب إسحاق املعروف بابن النديم     ت  •  •

 .هـ     دار الكتب العلمية١٤١٦     ١يوسف طويل      ط. د
الفوائد املجموعة يف األحاديث املجموعة يف األحاديث املوضوعة  اإلمام حممد بن عيل  •  •

 .    املكتب اإلسالمي١٤١٧ ٣عبد الرمحن املعلمي   ط. هـ ت١١١٢االشوكاين 
 القراءات السبعة    البن جماهد •  •
هـ   ت مصطفى السقا    ٦٩٤أمحد بن عبداهللا الطربي  ت,أليب العباس :  القرى لقاصد أم القرى  •  •

 .    دار الفكر١٤٠٣    ٣ط
.   هـ     ت     د٨٢٩حلصني    ت القواعد   أيب بكر حممد بن عبداملؤمن املعروف بتقي الدين ا •  •

 .هـ     مكتبة الرشد١٤١٨    ١جربي البصييل   ط. عبد العزيز الشعالن     و     د
 هـ      ١٤٠٩    ٢القوانني الفقهية    للعالمة أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن جزي الكلبي         ط •  •

 .دار الكتاب العريب
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•  
هـ    ١٤٠٧,   ١هـ  ط٤٦٣ بن حممد بن عبدالرب القرطبي ت الكايف أليب عمر يوسف بن عبداهللا •

 . دار الكتب العلمية 
هـ    ت  ٥٤٠كتاب اإلقناع يف القراءات السبع   أبوجعفر أمحد بن عيل بن خلف األنصاري ت  •  •

 .هـ    جامعة أم القرى ١٤٢٢  ٢عبداملجيد قطامش     ط.  د
هـ     ١٨٩حلافظ أيب عبداهللا  حممد بن احلسن الشيباين  ت كتاب احلجة عىل أهل املدينة    اإلمام ا •  •

 .  دار عامل الكتب.  هـ١٤٠٣     ٣السيد مهدي القادري  ط: ت
كتاب الزاهر يف غرائب اإلمام الشافعي املعروف بتفسري ألفاظ اإلمام املزين     لإلمام اللغوي   •  •

 .  هـ   دار الطالئع٣٧٠أيب منصور األزهري  
ملصنف يف األحاديث واآلثار لإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبه الكتاب ا •  •

 .  دار الكتب العلمية١٤١٦ ١ ت حممد عبد السالم شاهني      ط٢٣٥الكويف العبيس  ت 
كتاب املناسك وأماكن طرق احلج ومعامل اجلزيرة   إبراهيم بن إسحاق احلريب أو كتاب الطريق    •  •

 .بن خلف بن حيان    ت عبداهللا بن نارص الوهيبيللقايض حممد 
هـ  ت دار عامل ١٠٤٦كشاف القناع عن متن اإلقناع    للشيخ منصور بن يونس البهويت  ت •  •

 .الكتب
الكشاف عن حقائق غوامض التتنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل     حممود بن عمر  •  •

 .        دار الكتاب العريبمصطفى حسني أمحد. هـ      ت٥٣٨الزخمرشي   ت 
كشف اخلفاء ومزيل اإل لباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس     الشيخ إسامعيل بن  •  •

 .هـ دار الكتب العلمية ١٤٠٨  ٢هـ  ط١١٦٢حممد العجلوين ت 
 كشاف الظنون   حاجي خليفة           دار إحيا الرتاث •  •
ار     اإلمام تقي الدين   أيب بكر بن حممد  احلسيني احلصني     كفاية األخيار  يف حل غاية اإلختص •  •

 .كامل عويضة    دار الكتب العلمية. هـ        ت٨٢٩ت ت 
كفاية املحتاج إيل الدماء الواجبه عىل املعتمر واحلاج     فخر الدين أيب بكر عيل بن ظهرية  •  •

 .هـ   املكتبة العرصية ١٤٢١ ٣عبدالعزيزاألمحدي      ط: هـ  ت د٨٨٩القريش الشافعي ت 
لإلمام مجال الدين أيب املحاسن ) االنتصار يف أحاديث األحكام(كفاية املستقنع ألدلة املقنع  •  •

 ١  ت حسني بن عكاشة بن رمضان ط٧٦٩يوسف بن حممد بن عبد اهللا املرداوي املقديس ت 
 .     دار الكيان١٤٢٦

أبو البقاء أيوب  بن موسى احلسيني )    لغويةمعجم  يف املصطلحات والفروق ال(الكليات  •  •
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 .   هـ  مؤسسة الرسالة١٤١٣  ٢عدنان املرصي  ط. هـ    ت١٠٩٤الكفوي ت  
عبد اللطيف عبد .  هـ  ت٨٦٤كنز الراغبني رشح منهاج الطالبني      جالل الدين املحيل ت  •  •

 .     دار الكتب العلمية١٤٢٢ ١الرمحن   ط
 .ضل حممد بن منظوراألنصاري اخلزرجي      دار صادرلسان العرب  أبو الف •  •
 . هـ١٤٢٤لسان العرب  أبو الفضل حممد بن منظوراألنصاري اخلزرجي     دار عامل الكتب  •  •
دائرة .  ت,  هـ٨٥٢لسان امليزان    أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ت  •  •

 . للمطبوعاتهـ مؤسسة األعيل١٤٠٦  ٣املعرف النظامية    ط
املبدع رشح املقنع   أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مفلح  •  •

 .  هـ  دار الكتب العلمية ١٤١٨ ١ هـ   ت حممد بن حسن بن حممد الشافعي   ط٨٨٤احلنبيل  ت 
 . مية     دار الكتب العل١٤١٤ ١ هـ    ط٤٩٠املبسوط   لشمس الدين الرسخيس   ت •  •
 .هـ       ت حممد سزكني    مكتبة اخلانجي٢١٠جماز القران   أبو عبيد معمر بن املثنى التيمي  ت  •  •
أبو حممد عبداللطيف بن يوسف بن عيل بن حممد البغدادي املعروف بابن , املجرد للغة احلديث  •  •

ديثة للطباعة هـ الفاروق احل١٤٣٢, ١ت أيب عبداهللا بن مجعه هنداوي ط, هـ٦٢٩اللباد   ت 
 .   والنرش

هـ       ٨٠٧جممع الزوائد ومنبع الفوائد    احلافظ نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي  ت  •  •
 . هـ   دار الكتب العلمية١٤٠٨

هـ     ت زهري سلطان ٣٩٥جممل اللغة         أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء  اللغوي ت  •  •
 .هـ  مؤسسة الرسالة١٤٠٦, ٢ط

املجموع  رشح املهذب    لإلمام العالمة لفقيه احلافظ أيب زكرياء حميي الدين بن رشف النووي    •  •
 .هـ     ت حممد املطيعي        دار إحياء الرتاث العريب٦٧٦ت

املجموع  رشح املهذب    لإلمام العالمة لفقيه احلافظ أيب زكرياء حميي الدين بن رشف النووي    •  •
 .   ت   حممد  املطيعي  دار إحياء الرتاث العريبهـ ١٤٢٢ ١هـ ط٦٧٦ت

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز    للقايض أيب حممد عبداحلق بن غالب بن عطية  •  •
 .دار الكتاب اإلسالمي  .  هـ٥٦٤األندليس   ت 

هـ   ٦٢٣املحرر يف الفقه الشافعي أليب القاسم عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم الرافعي  ت  •  •
محد بن عبد الرحيم بن الشيخ حممد عيل سلطان  العلامء    رسالة علمية مقدمة لنيل .د.  ت
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 .هـ١٤١٨درجة الدكتوراة   جامعة أم القرى  كلية الرشيعة    
 ١هـ   ط٤٥٨املحكم واملحيط يف اللغة   أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيدة املريس ت  •  •

 . هـ  دار الكتب العلمية١٤٢١
هـ     ت  ٤٥٦املحىل  باآلثار    أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي    ت  •  •

 .عبدالغفار البدراين      دار الكتب العلمية
اختصار أبو بكر أمحد بن عيل , هـ٣٢١خمترص اختالف العلامء   أبو جعفر الطحاوي ت  •  •

 .       هـ١٤١٧ ٢ط.  ر البشائر االسالميةعبداهللا نذير أمحد  دا. د. اجلصاص الرازي   ت
خمترص اخلالفيات اإلمام احلافظ أبو العباس شهاب الدين أمحد ابن حممد فرج اإلشبييل   •  •

 .     هـ  دار الكتب العلمية١٤٢٠ ١عالء الدين األزهري ط.ت.  هـ٦٩٩ت
 هـ     ت أبو ٣٢١ خمترص الطحاوي    اإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة  الطحاوي   ت •  •

 .   دار إحياء العلوم١٤٠٦     ١ط ,     الوفاء األفغاين
خمترص املزين يف فروع الشافعية لإلمام أيب إبراهيم إسامعيل بن حييى بن إسامعيل املرصي املزين  •  •

 . دار الكتب العلمية ١٤١٩ ١ هـ  ت حممد عبدالقادر شاهني  ط٢٦٤ت 
الكتب الستة ومسند أمحد  احلافظ أيب الفضل بن حجر العسقالين   خمترص زوائد مسند البزار عىل  •  •

 .هـ١٤١٢   ١صربي أبوذر  مؤسسة الكتب الثقافية   ط. ت ,     هـ٨٥٢ت 
أليب بكر بن حممد عارف بن عبد القادر , ) خمترص املنتهى(خمترص يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل  •  •

 . مكتبة الرشد , ١٤٢٦   ٢ط, لسالم الشويعر ت عبد ا, هـ   ١٣٤٩خوقري املكي احلنبيل   ت 
. هـ  ت د٣٩٠ت , خمتلف الرواية   أبو الليث نرص بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي •  •

 .هـ    مكتبة الرشد١٤٢٦ ١عبدالرمحن الفرج    ط
هـ  رواية اإلمام سحنون بن سعيد ١٧٩املدونة الكربى   اإلمام مالك ابن أنس األصبحي   ت  •  •

 .هـ١٤٢٤التنوخي   
 املذهب الشافعي         حممد إ براهيم  •  •
. هـ   ت د٥٩٧املسالك يف املناسك اإلمام أبو منصور حممد بن مكرم بن شعبان الكرماين ت •  •

 .    دار البشائر اإلسالمية١٤٢٤ ١سعود الرشيم ط
. النيسا بوري ت    تاملستدرك عىل الصحيحني  لإلمام  أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا حلاكم  •  •

 .    دار الكتب العلمية ١٤١١ ١مصطفى عبد القادر ط
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 املستفاد من مبهامت املتن واإلسناد   زين الدين العراقي   دار الوفاء •  •

•  
    ١مساعد  الفالح   ط.  د. هـ  ت٦١٦املستوعب  نصري الدين حممد بن عبداهللا السامري ت  •

 . هـ    مكتبة املعارف١٤١٣
هـ         ت مصطفى ٣٠٧بو يعىل    اإلمام  أبو يعىل  أمحد بن عيل بن املثنى املوصيل   ت مسند أ •  •

 .هـ  دار الكتب العلمية١٤١٨  ١عطا  ط
 .هـ   بيت األفكار الدولية١٤١٩هـ       ٢٤١مسند اإلمام احلافظ أيب عبداهللا أمحد بن حنبل ت  •  •
 .هـ   دار الكتب العلمية٢٠٤ اهللا الشافعي ت مسند الشافعي   اإلمام حممد بن إدريس أبو عبد •  •

  ٥٤٤مشارق األنوار عىل صحيح اآلثار       القايض أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي ت •  •
 .     دار الكتب العلمية١٤٢٣ ١خرج أحاديثه إبراهيم شمس الدين         ط

المة أمحد بن حممد بن عيل املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي تألبف العامل الع •  •
 .هـ دار الفكر٧٧٠املقريء الفيومي ت

أيمن : هـ     ت٢١١املصنف    اإلمام احلافظ  أبو بكر عبدالرزاق بن مهام بن نافع الصنعاين    ت •  •
 .هـ   دار الكتب العلمية١٤٢١     ١ط,   نرص الدين األزهري

 أليب الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن حممد املطالب العالية من زوائد املسانيد الثامنية      •  •
سعد الشثري   . د. هـ        تنسيق٨٥٢العسقالين ثم املرصي الشافعي املعروف بابن حجر  ت 

 .  هـ  دار العاصمة   ودار الغيث١٤١٩  ١ط
هـ         خمطوط ٧١٠املطلب العايل رشح وسيط الغزايل , نجم الدين أبو العباس ابن الرفعة ت   •  •

 . امعة أم القرىبج
ت , املطلع عىل ألفاظ املقنع        اإلمام شمس الدين أبو عبداهللا حممد بن أيب الفتح البعيل •  •

 .هـ مكتبة السوادي١٤٢٣ ١ط,   هـ     ت حممود األرناؤط   و   ياسني اخلطيب٧٠٩
. مد النمر  و    دهـ      ت حم٥١٦معامل التنزيل   اإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي   ت  •  •

 . عثامن ضمرية  و    سليامن احلرش
هـ  ومعه ٣٨٨معامل السنن أليب سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البستي اخلطايب ت  •  •

هتذيب السنن أليب عبداهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي املعروف بابن القيم  ت 
 .  حممد حامد الفقي   دار املعرفة
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 . هـ١٤٠٠ ١ط, هـ   دار مكة ١٤٠٣  ٢عاتق البالدي  ط ,   معامل مكة التارخيية واألثرية  •  •
هـ   ت ٢١٥معاين القران   اإلمام أبو احلسن سعيد بن مسعدة املجاشعي  البلخي البرصي ت  •  •

 .هـ١٤٠١   ٢فائز فارس   ط. د
سول الفساين الرتكامين  ت املعتمد يف األدوية    امللك املظفر يوسف بن عمر بن عيل بن ر •  •

 .هـ  دار املعرفة١٤٠٢هـ      ت مصطفى السقا  ٦٩٤
هـ    ويليه رسالة غنية ٣٦٠املعجم االصغري     احلافظ أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين  ت  •  •

 .هـ     دار الكتب العلمية١٤٠٣األملعي   للحافظ أيب الطيب شمس احلق العظيم أبادي  
    ١اء أو إرشاد األريب إىل معرفة األديب    ياقوت بن عبداهللا احلموي   طمعجم األدب •  •

 . هـ  دار الكتب العلمية١٤١١
طارق عوض . هـ    ت٣٦٠املعجم األوسط   ا حلافظ أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين  ت  •  •

 .هـ    دار احلرمني١٤١٥اهللا         و     عبداملحسن احلسيني   
هـ  مزيد عبد العزيز ٦٢٦لدان  لشهاب الدين أيب عبداهللا ياقوت احلموي البغدادي تمعجم الب •  •

 ’  دار  الكتب العلمي١٤٠١  ١اجلندي     ط
م   ١٩٩٥  ٢هـ    ط٦٢٦معجم البلدان  لشهاب الدين أيب عبداهللا ياقوت احلموي البغدادي ت •  •

 . دار صادر
هـ      ت محدي ٣٦٠يامن بن أمحد الطرباين  ت معجم الطرباين الكبري    حلافظ أيب القاسم سل •  •

 . هـ١٤٠٠ ١السلفي    ط
 .      هـ     جممع اللغة بالقاهرة١٤٢٧   ١املعجم الكبري يف اللغة         ط •  •
حممد مرعب   . هـ          د٣٩٥معجم اللغة        أبواحلسني أمحد بن فارس بن زكرياء اللغوي ت  •  •

 .هـ ١٤٢٢ ١و   فاطمة أصالن ط

•  
 معجم املؤلفني  عمر رضا كحالة   دار إحياء الرتاث العريب •

. أمحد الزيات و حامد عبد القادر  و حممد النجار     ت,  املعجم الوسيط   إبراهيم مصطفى •  •
 .جممع اللغة العربية

•  
 دار هـ  ١٤٠٨هـ      ١٤٠٨      ٢حامد قبييس    ط. حممد قلعة جي    د. معجم لغة الفقهاء     د •  •

 .   النفائس
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حممد عوض . د. هـ  ت٣٩٥معجم مقاييس اللغة   أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء  ت •  •
 .هـ١٤٢٢  ١فاطمة حممد أصالن  ط,   مرعب

عبد املعطي أمني . ت. هـ   د٤٥٨ت , أمحد بن احلسني بن عيل  البيهقي, معرفة السنن واآلثار •  •
 .هـ١٤١٢قلعجي, دار الوفاء بمرص,  

•  
•  •  

عبداملعطي . د. هـ  ت٤٥٨ت , أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي, معرفة السنن واآلثار •
 .هـ   دار الوعي١٤١١  ١أمني قلعجي ط

عبد .العالمة أبو الفالح عبد احلي بن أمحد بن العامد  ت د, معطية األمان يف حنث األيامن •  •
 .هـ١٤١٦   ١ط ,   الكريم العمري 

.  هـ٦٣٦ البخاري ومسلم   اإلمام أبو بكر حممد بن إسامعيل بن خلفون  ت املعلم بشيوخ •  •
 .   هـ  دار الكتب العلمية١٤٢١   ١حتقيق أبو عبدالرمحن عادل بن سعد   ط

املعونة عىل مذهب عامل املدينة        القايض أيب حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص املالكي     ت  •  •
 . هـ ١٤١٤   دار الكتب العلمية ١افعي        ط هـ     ت حممد حسن الش٤٢٢

املعونة عىل مذهب عامل املدينة        للقايض أيب حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص املالكي     ت  •  •
 .هـ١٤١٥ هـ  ت حمسن عبداحلق   مصطفى الباز   ٤٢٢

ن عبداهللا بن احلسن املعيار يف األحاديث الضعيفة التي استشهد هبا الفقهاء  تاج الدين عيل ب •  •
 .      دار اإلصالح٢٠٠٦ ١خلدون الباشا  ط. هـ   ت٧٤٦األزردييل التربيزي الشافعي ت 

أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا بن عبدالرمحن املعروف بابن , مغني الراغبني يف منهاج الطالبني  •  •
,   أم القرىجامعة, رسالة ماجستري , هـ ت بندر بن هويصني الشلوي ٨٧٦قايض عجلون ت 

 .هـ١٤٢٤
ت , شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني,   مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج  •  •

 .هـ  دارا لكتب العلمية١٤١٥ ١ط,  عادل عبد املوجود, ت عيل معوض , هـ ٩٧٧

كات ابن املغني يف األنباء غريب املهذب واألسامء عامد الدين أيب املجد إسامعيل بن أيب الرب •  •
 .     الباز−مصطفى سامل   مكتبة. د. ت.  هـ٦٥٥باطيش ت

•    
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املغني    ملوفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامه املقديس اجلامعييل الدمشقي  •  •
 .عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي  وعبد الفتاح بن حممد احللو. هـ  ت٦٢٠الصاحلي 

عبد امللك بن عبد اهللا بن . زين الدين املنجي التنوخي احلنبيل   حققه داملمتع يف رشح املقنع   •  •
 . دار خرض  بريوت ١٤١٨  ١دهيش  ط

املنتخب  أليب الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن حممد العسقالين ثم املرصي الشافعي املعروف  •  •
 هـ  دار عامل ١٤١٧ ١ط, حممد بن دريد املسعودي . هـ      ت د٨٥٢بابن حجر                    ت 

 .الكتب

املنتقى رشح املوطأ     القايض أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي األندليس  •  •
 . هـ  دار الكتاب العريب١٣٣٢  ١ط. هـ٤٩٤ت

. هـ    ت٧٩٤املنثور يف القواعد أيب عبداهللا بدر الدين حممد بن هبادر الزركيش الشافعي  ت  •  •
 .  هـ     دار الكتب العلمية ١٤٢٤  ١عيل     طحممد حسن إسام

املنح الشافيات برشح  مفردات اإلمام أمحد      للعالمة  منصور بن يونس بن صالح الدين   •  •
 .     دار كنوز إشبيلياء١٤٢٧   ١عبدا هللا بن حممد املطلق  ط. ت د,    هـ١٠٥١ت , البهويت

 هـ  ٩١١حلافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي  تاملنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي ا •  •
 .هـ , مكتبة دار الرتاث باملدينة املنورة١٤٠٩ ١ت حممد العيد اخلطراوي     ط

هـ   ت   حممد ٦٧٦منهاج الطالبني وعمدة املفتني   اإلمام أبو زكرياء حييى بن رشف النووي  ت •  •
 .           هـ   دار املنهاج١٤٢٦ ١طاهر شعبان  ط

هـ      ٦٧٦املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج    اإلمام أبو زكرياء حييى بن رشف النووي  ت •  •
 . هـ   دار الفكر العريب١٤٠٧

حممد ,  منهج السالك إىل بيت اهللا املبجل يف أعامل املناسك  عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل •  •
 . ن دار بلنسيةت صالح السدال, هـ ١٣٣٥البيومي أيب عياشة الدمنهوري ت 

املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف    اإلمام مجال الدين أبو املحاسن   يوسف بن  تغري  بردي  •  •
 .نبيل حممد عبدالعزيز.  د. هـ  ت ٨٧٤األتابكي   ت 

املنهل العذب الروي يف ترمجة قطب األولياء النووي , احلافظ املؤرخ شمس الدين     حممد بن  •  •
   مكتبة ١هـ , ط١٤٠٩عام ,   هـ  ت حممد العيد اخلطراوي٩٠٢لسخاوي , تعبد الرمحن ا

 .  الرتاث باملدينة املنورة
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هـ    ٤٧٦املهذب يف فقه اإلمام الشافعي   أليب إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي  ت  •  •
 . هـ       مطبعة مصطفى احللبي١٣٩٦     ٣ط

•  
هـ   ٩٥٤يب عبداهللا حممد بن حممد بن عبدالرمحن املغريب ت مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل   أ •

 .  زكريا عمريات    ط  خاصة    دار عامل الكتب .  ت

.    هـ١٤٢٩  ٢مجاعة من العلامء برعاية األمري سلطان بن عبدالعزيز  ط. املوسوعة العربية العاملية •  •
•  

هـ  ت  عبد ٥٩٧ اجلوزي القريش ت املوضوعات   اإلمام أيب الفرج عبدالرمحن بن عيل بن •  •
 .هـ دار الفكر١٤٠٣ ٢الرمحن حممد عثامن    ط

. هـ  رواية أيب مصعب الزهري املدين    ت د١٧٩املوطأ  إلمام دار اهلجرة  مالك بن أنس   ت  •  •
 .هـ١٤٢٨بشار معروف    و     حممود خليل   مؤسسة الرسالة   ط

 تابع لوزارة الشوؤن اإلسالمية واألوقاف والدعوة )موقع هيتم باملناسك(موقع اإلسالم    •  •
 .واإلرشاد

موهبة ذي الفضل عىل رشح ابن حجر مقدمة بافضل العالمة الشيخ حممد حمفوظ بن عبداهللا  •  •
الرتميس يف مذهب اإلمام الشافعي    مع احلاشية الكربى املسامة باملواهب اللدنية عىل رشح 

 .هـ    املطبعة العامرية١٣٢٦يامن الكردي الشافعي      املقدمة احلرضمية للشيخ حممد بن سل

 هـ    ت  ٧٤٨ميزان االعتدال يف نقد الرجال   أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي    ت  •  •
 .عيل البجاوي  دار املعرفة 

     ١هـ    ط٨٠٨النجم الوهاج   كامل الدين أبوالبقاء حممد بن موسى بن عيسى الدمريي   •  •
 .  هـ  دار املنهاج١٤٢٥

يوسف بن تغري بردي األتابكي  ,النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة    أليب املحاسن  •  •
 .  هـ    دار الكتب املرصية٨٧٤ت

شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة الشهري , هناية املحتاج إىل رشح املنهاج  •  •
 .هـ        مطبعة البايب١٣٨٦,       هـ١٠٠٤بالشافعي الصغري ت 

هناية املطلب يف دراية املذهب   إمام احلرمني  عبدامللك  بن عبداهللا بن يوسف اجلويني  ت  •  •
 .هـ  دار املنهاج١٤٢٨  ١ط.   عبدالعظيم حممود الديب. هـ    ت  د٤٧٨

•  
ثري اجلزري ت النهاية يف غريب احلديث واألثر  جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد ابن األ •

 .هـ    دار الكتب العلمية١٤١٨ ١هـ    ت صالح عويضة  ط٦٠٦



  
٨٩٨ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

•  
النهاية يف غريب احلديث واألثر  جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد ابن األثري اجلزري ت  •

 .طاهر الزاوي   و حممود الطناجي   دار الفكر. هـ    حتيق٦٠٦

حممد فضل املراد     . هـ   ت٣٥٠تيمي  اجلوهري  ت نوادر الفقهاء  اإلمام حممد بن حسن ال •  •
 . .  هـ       دار القلم١٤١٤   ١ط

هداية السالك  إىل املذاهب  األربعة يف املناسك     اإلمام  عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم  بن  •  •
هـ   دار ابن ١٤٢٢ ١صالح بن نارص اخلزيم   ط. هـ   ت د٧٦٧مجاعة  الكناين الشافعي ت 

 .وزياجل

هـ   ١٤١١   ٢حممد احلجريي    ط. هـ    ت٧٦٤الوايف بالوفيات , خليل بن إيبك الصفدي ت  •  •
 .  دار النرش فرانز شتايز شتوتغارت

هـ , ت أمحد األرنؤوط   و   تركي مصطفى ٧٦٤الوايف بالوفيات , خليل بن إيبك الصفدي ت  •  •
 .بريوت,  هـ  دار إحياء الرتاث ١٤٢٠, 

هـ   ١٤٠٣رشح الشاطبية يف القرءات السبع   عبد الفتاح عبدا لغني القايض ت الوايف يف  •  •
 .هـ   دار عامل الكتب١٤٢٤

الوجيز يف فقه مذهب اإلمام الشافعي حلجة اإلسالم أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل  •  •
 . دار الرسالة القاهرة١٤٢٥ ١سيد عبده أبو بكر سليم ط. هـ     ت٥٠٥ت

أمحد حممود .  هـ  ت٥٠٥     حلجة اإلسالم أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل تالوسيط •  •
 .هـ     دار  السالم ١٤١٧  ١إبراهيم   و حممد تامر        ط 

,  هـ٧٤٧أبو عبداهللا حممد بن زنكي األ سفراييني ت, ينابيع األحكام يف معرفة احلالل واحلرام  •  •
املجلس األعىل , هـ   ١٤٢٧.    حممود حممد حممود  , حممد حسني عبد الرمحن  . ت ت 

 . للشؤون اإلسالمية بمرص
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 ٨........................................................................................................خطة البحث

 ١٢...........................................................................................................الدراسة
 ١٢...............................................................:وتشتمل عىل أربعة فصول. الدراسة : القسم األول 
 ١٣....................................................) .اإلمام النووي(نبذة خمترصة عن صاحب املتن : الفصل األول

 ١٤..............................................................................................................:لقبه
 ١٤.............................................................................................................:كنيته
 ١٤............................................................................................................:مولده

 ١٦.....................................................................................................:احلياة العلمية
 ١٩.............................................................................................:شيوخه: الفرع األول

 ٢٠.............................................................................................:شيوخه يف الفقه: ًثانيا
 ٢٠.....................................................................................:شيوخه يف أصول الفقه: ًثالثا 

 ٢٠...................................................................:شيوخه يف اللغة العربية والنحو والرصف: ًرابعا 
 ٢١..............................................................................................: تالميذه:الفرع الثاين

 ٣٢....................................................................).املنهاج (نبذة خمترصة عن املتن : الفصل الثاين 
 ٣٨............................................................................................:الرشوح: الفرع األول
 ٤٠....................................................................................:خمترصات املنهاج: الفرع الثاين
 ٤١......................................................................................:التنكيت عليه: الفرع الثالث
 ٤١.................................................................................:الدقائق والتعليقات: الفرع الرابع

 ٤١....................................................................................:ختريج أحاديثه: الفرع اخلامس
 ٤١..................................................................................العناية بتصحيحه: الفرع السادس
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 ٤١.......................................................................................:العناية بنظمه: لفرع السابعا
 ٤٢..................................................................................:العناية بأبواب منه: الفرع الثامن

 ٤٣.......................................................) .اإلمام السبكي (التعريف بصاحب الرشح : الفصل الثالث
 ٤٩.............................................................................................:شيوخه: الفرع األول

 ٤٩...............................................................................................:شيوخه يف احلديث
 ٤٩....................................................................................................:الفقه وأصوله

 ٥٠..................................................................................................:املنطق واخلالف
 ٥٠..........................................................................................................:التفسري

 ٥٠.........................................................................................................:القراءات
 ٥١.........................................................................................................:الفرائض

 ٥١..............................................................................................:تالميذه: الفرع الثاين
 ٦٢.............................................................................................:وفاته: املبحث الثامن
 ٦٥.......................................................................).االبتهاج (التعريف بالرشح: الفصل الرابع
 ٦٦....................................................................................نسبته إىل املؤلف: املبحث الثاين
 ٦٧............................................................................... قيمة الكتاب العلمية:املبحث الثالث
 ٦٨.......................................................................................منهج املؤلف: املبحث الرابع
 ٧٢....................................................................................:مصادر املؤلف: املطلب األول
 ٧٥........................................................................................:مصطلحاته: املطلب الثاين
 ٧٦....................................................................................................:املطلب األول
 ٧٦........................................................................................:املآخذ عليه: املطلب الثاين
 ٨٠........................................................................................................كتاب احلج
 ٨٢........................................................................................................حكم احلج
 ٨٦......................................................................................................حكم العمرة
 ٩١.................................................................................................. احلجهرشط صح

 ٩٢.........................................................................................من يصح منه مبارشة احلج
 ١١١................الصبي والعبدجزيء حج الفقري دون  عن حجة اإلسالم با ملبارشة إذا بارشه املكلف احلر, فيوقوعه

 ١١٢........................................................ واحلرية, واالستطاعةاإلسالم, والتكليف,: رشط وجوبه
 ١١٤................................................................ .أحدمها استطاعة مبارشة وهلا رشوط:هي نوعان

 ١١٤.............................................................................................وجود الزاد: أحدها
 ١١٦..........................................................................................................أوعيته
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 ١١٦.............................................................................................ومؤونة ذهابه وإيابه
 ١١٨.......................................................اده وسفره الطويل, مل يكلف احلجلو كان يكتسب ما يفي بز
 ١١٨...................................................................ٍ يوم كفاية أيام, كلفإن قرص, وهو يكتسب يف

 ١٢٠.................................................................حلة ملن بينه وبني مكة مرحلتان وجود الرا: الثاين
ٍبدون حممل مشقة شديدة الراحلةإن حلقه ب ٍ.......................................................................١٢٢ 

 ١٢٢.............................................................................ك جيلس يف الشق اآلخرط رشياُاشرت
 ١٢٣...............................................وي عىل امليش, يلزمه احلجدون مرحلتني, وهو ق مكة ومن بينه وبني

 ١٢٤.............................................................................................فإن ضعف فكالبعيد
 ١٢٤.....................................................................فاضلني عن دينهالراحلةالزاد و يشرتط كون 

 ١٢٥..........................................................................من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابهأومؤنة 
 ١٢٦...................................................عن مسكنه وعبد حيتاج إليه خلدمتهًاألصح اشرتاط كونه فاضال 

 ١٢٧.................................................................................. يلزمه رصف مال جتارته إليهامو
 ١٢٩.............................................................................................طريقأمن ال: الثالث

ًلو خاف عىل نفسه أو ماله سبعا أوعدوا أو رص  ١٢٩...................................ًديا وال طريق سواه مل جيب احلج ً
 ١٣٠................................................................مةجوب ركوب البحر, إن غلبت السالواألظهر و

 ١٣٣...................................................................................................أجرة البذرقة 
 ١٣٤..............................................................زاد يف املوضع املعتاد محله منهايشرتط وجود املاء وال

 ١٣٥...............................................................................كل مرحلة علف الدابة يف اشرتاط 
 ١٣٥..............................................................ٌ معها زوج أو حمرم أو نسوة ثقاتويف املرأة أن خيرج

 ١٣٦.................................................................. .رتط وجود حمرم ألحداهن أنه ال يش: واألصح
 ١٣٨...................................................................................جرة املحرم إذا مل خيرج إال هبا أ

 ١٤٣.................................................................... بال مشقة شديدةثبت عىل الراحلةأن ي: الرابع
 ١٤٣......................................................................................ًاألعمى إذا وجد قائداحج  

 ١٤٤..............................................................................................ٍاملحجور عليه لسفه
 ١٤٧...............................................................................صيله بغريهاستطاعة حت:النوع الثاين

 ١٥٠.........................................املعضوب العاجز عن احلج بنفسه, إن وجد أجرة من حيج عنه بأجرة املثل
ًا وإيابامن حيج بنفسه لكن ال يشرتط نفقة العيال ذهابًيشرتط كوهنا فاضلة عن احلاجات املذكورة في ً................١٥٣ 

 ١٥٣...............................................................................ً بذل ولده أو أجنبي ماال لألجرةلو
 ١٥٤.............................................................................................ةلو بذل الولد الطاع

 ١٥٥.........................................................................................ةالطاع األجنبي لو بذل  
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 ١٩٦..................................................ٍوقت إحرام احلج شوال, وذو القعدة, وعرش ليال من ذي احلجة
 ١٩٩........................................................................................... فلو أحرم يف غري وقته
 ٢٠١..................................................................................ام العمرةمجيع السنة وقت إلحر

 ٢٠٣..................................................................كاين للحج يف حق من بمكة نفس مكةامليقات امل
 ٢١٦.........................................................................من أول امليقات اآلفاقي األفضل أن حيرم

 ٢١٧............................................................................. ٍال ينتهي إىل ميقات ًطريقا من سلك
 ٢١٩............................................................................مل حياذ أحرم عىل مرحلتني من مكةإن 

 ٢٢٠.....................................................................يقاته مسكنهمن مسكنه بني مكة وامليقات, فم
 ٢٢١............................................................................ًسكا ثم أرادهٍغري مريد ن ًمن بلغ ميقاتا
 ٢٢٢....................................................................................................ًإن بلغه مريدا

 ٢٢٢...................................................................................فإن فعل لزمه العود ليحرم منه
 ٢٢٤...................................................................هح أنه إن عاد قبل تلبسفإن أحرم ثم عاد فاألص

 ٢٢٩..................................................................................األفضل أن حيرم من دويرة أهله
 ٢٣٠.............................................................................................يقاتٍويف قول من امل

 ٢٣٢...............................................................................ميقات العمرة ملن هو خارج احلرم 
 ٢٣٢........................................................................................ن باحلرم ملميقات العمرة 

 ٢٣٤ .................................................................................... احلل بعد إحرامهلو خرج إىل
 ٢٣٥.................................................................................................أفضل بقاع احلل

 ٢٣٨....................................................................................................باب اإلحرام
ًد معينا بأن ينوي حجاينعق ً.......................................................................................٢٣٩ 

 ٢٤٠.........................................................................................................أوعمرة
 ٢٤٠.........................................................................................................أوكليهام
 ٢٤١.........................................................................................................ًومطلقا

 ٢٤١...................................................................................................التعيني أفضل
 ٢٤٢..............................................................................................اإلطالق: ٍويف قول

 ٢٥٦.................................رة, فال يرصفه إىل احلج يف أشهرهانعقاده عم: ج فاألصحإن أطلق يف غري أشهر احل
 ٢٥٦.........................................................................................وله أن حيرم كإحرام زيد 

ً زيد حمرما انعقد إحرامه مطلقاإن مل يكن ً..........................................................................٢٥٨ 
 ٢٥٨...............................................................................إن علم عدم إحرامه, مل ينعقد: يلق

 ٢٥٩.........................................................................ًزيد حمرما انعقد إحرامه كإحرامهإن كان 
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 ٢٦٠...................................................................................فإن تعذر معرفة إحرامه بموته
 ٢٦٩.......................................................................................املحرم ينوي ويلبي: ٌفصل

 ٢٦٩..................................................................................................ةإن لبى بال نيف
 ٢٦٩.................................................................................................إن نوى ومل يلب
 ٢٧١.................................................................................................الغسل لإلحرام 

 ٢٧٣.............................................................................................ل مكةدخول الغسل 
 ٢٧٤............................................... يف أيام الترشيق للرمي للوقوف بعرفة ومزدلفة, غداة النحر الغسل

 ٢٧٩............................................................................................استدامته بعد اإلحرام
 ٢٨٠..................................................................................... لو نزع ثوبه املطيب ثم لبسه

 ٢٨٠......................................................................................إلحرام يدهاُ ختضب املرأة ل
 ٢٨٢................................................................................................... ركعتنيةصال

 ٢٨٤....................................................ًه راحلته, أو توجه لطريقه ماشيا األفضل أن حيرم إذا انبعثت ب
 ٢٨٤.....................................................................................ٍيف قول حيرم عقيب الصالةو

 ٢٨٥..............................................................ية ورفع صوته هبا يف دوام إحرامه التلبيستحب إكثار
  ٢٨٦......................................... ونزول وصعود وهبوط واختالط رفقة عند تغاير األحوال كركوبلتلبيةا

 ٢٨٨....................مد والنعمة لك وامللك ال رشيك لك لبيك, لبيك ال رشيك لك لبيك, إن احللفظها لبيك اللهم
 ٢٩٠..............................................................لبيك إن العيش عيش اآلخرة: ه قالإذا رأى ما يعجب

 ٢٩١................... وسأل اهللا تعاىل, رضوانه واستعاذ من النارصىل اهللا عليه وسلم فرغ من تلبيته صىل عىل النبي إذا 
 ٢٩٣.................................................................................................باب دخول مكة

 ٢٩٨....................................................................................الوقوفاألفضل دخوهلا قبل 
 ٢٩٨...................................................................خلها من طريق  املدينة  بذي طوى أن يغتسل دا

َيدخلها من ثنية كدا  َ.............................................................................................٢٩٩ 
 ٣٠٣......................................................منك السالم, فحينا ربنا بالسالم للهم أنت السالم, وايقول  

 ٣٠٧............................................................................... يدخل  املسجد من باب بني شيبة 
 ٣٠٧........................................ٍمنزل, وال تغيري قامش, وال غريهف القدوم, وال يشتغل باستئجار يبدأ بطوا

 ٣٠٩...............................................................ٍالقدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوفخيتص طواف 
ٍاستحب له أن حيرم بحج أو عمرة ٍلنسكقمن قصد مكة ال  ٍ. ......................................................٣١٠  
ٍ أن يتكرر دخوله كحطاب وصيادٍويف قول جيب, إال ّ ٍ..............................................................٣١٠ 

 ٣١٤..........................................................................للطواف بأنواعه واجبات وسنن: فصل
 ٣١٤................................................................................ الواجب فيشرتط فيه سرت العورة



  
٩٠٥ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ٣١٤...................................................................................................طهارة احلدث
 ٣١٦........................................................................................................والنجس

 ٣١٧....................................................................................................لو أحدث فيه
 ٣١٧................................................................................حيتمل فيه ماال حيتمل يف الصالةو

 ٣١٨.......................................................................................عل  البيت عن يسارهأن جي
ًمبتدئا باحلجر األسود حماذيا له يف مروره بجميع بدنه ً.............................................................٣١٩ 

 ٣٢٠.....................................................................................لو بدأ بغري  احلجر  مل حتسب
 ٣٢٧.....................................................................................ًفأن يطوف ماشيا: أما السنن

 ٣٣٠.............................................................................................يقبل احلجرويستلمه
 ٣٣٠.................................................................................................لمفإن عجز است

 ٣٣١.............................................................................................. أشار بيدهفإن عجز
 ٣٣١...........................................................................كنني الشاميني وال يستلمهامال يقبل الر

ًوتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك ً واهللا أكرب, اللهم إيامنا بكبسم اهللا: قول أول طوافه ي ً..............................٣٣٢ 
 ٣٣٣........................................ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب الناراللهم آتنا يف الدنيا حسنة : وبني اليامنيني

 ٣٣٤.................................................ًىل, بأن يرسع مشيته مقاربا خطاهأن يرمل يف األشواط الثالثة األو
 ٣٣٤................................................................................................ويميش يف الباقي

 ٣٣٩...........................................يف مجيع كل طواف يرمل فيه, وكذا يف السعي عىل الصحيح أن يضطبعو
 ٣٤١..............................................................................ترمل املرأة, وال تضطبع باإلمجاعال 

 ٣٤١.................................................................ة فالرمل مع بعد أوىللو فات الرمل بالقرب لزمح
 ٣٤٢....................................................................ف صدام النساءفالقرب بالرمل أوىلإال أن خيا
 ٣٤٣................................................................................ .جتب املواالة والصالة: ٍويف قول

 ٣٤٩...................................................................................ًرما وطاف به لو محل احلالل حم
 ٣٤٩.............................................................................ٌا لو محله حمرم قد طاف عن نفسهوكذ
 ٣٥٠...........................................................................فسه, أو هلام فللحامل فقط قصد لنوإن
 ٣٥١.......................................ته, ثم خيرج من  باب الصفا للسعييستلم  احلجر بعد الطواف وصال: فصل

 ٣٥٣............................................................مرة, وعوده منه إليه أخرىاملروة ذهابه من  الصفا إىل  
 ٣٥٥......................................... يتخلل بينهام الوقوف بعرفةوأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث ال

 ٣٥٧..............................................................................................من سعى بعد قدوم
 ٣٥٨....................................................................رقى عىل  الصفا واملروة قدر قامةيستحب أن ي

 ٣٥٩...................................................................................... .ًثم يدعو بام شاء دينا ودنيا
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ًذكر والدعاء ثانيا وثالثا ويعيد ال ً.................................................................................٣٥٩ 
 ٣٦٣............................................................................. ويبيتوا هباٍوخيرج هبم من غد إىل منى

 ٣٧٣.................................................................................................. الوقوف بعرفة 
 ٣٦٧........................................................................ التهليلويكثروايذكروا اهللا تعاىل ويدعوه  

 ٣٧٠.................ا ومل يعلم أهنا  عرفةً من حرضها نائام, أو دخلها قبل الوقوف ونام حتى خرج الوقت و من حرضه
 ٣٧٢............................................................................... إىل الفجر يوم النحرء يوم عرفة بقا

 ٣٧٥.....................................................ًعاد ليالأوكان هبا عند الغروب و عاد فإن خرج قبل الغروب 
 ٣٧٥...................................................................................ليوم العارش أجزأهملو وقفوا ا
 ٣٧٦......................................................................................عىل خالف العادة إذا وقفوا

 ٣٧٦..................................................................... يف الثامن وعلموا قبل فوت الوقتن وقفواإ
 ٣٨٦...........................................................................................ملبيت بمزدلفةا: فصل

 ٣٨٣..............................................................رد قبل الفجقبله, وعا من دفع منها بعد نصف الليل
 ٣٨٣.......................................................................ًراق هبا دمامن مل يكن هبا يف النصف الثاين أ
 ٣٨٨.................................................................................يأخذون من مزدلفة حىص الرمي

 ٣٩١.................................................................. احلرام وقفوا ودعوا إىل اإلسفارإذا بلغوا املشعر
 ٤٠٠..................................................................................ثم حيلق أو يقرص واحللق أفضل

 ٤٠١........................................................................................ك عىل املشهور احللق نس
ًصريا ًأونتفا أو إحراقا أوقصاًحلقا أوتق ً ً...........................................................................٤٠٤ 
 ٤٠٥....................................................................ر برأسه يستحب إمرار املوسى عليهمن ال شع
 ٤٠٥..................................................................ق أوقرص دخل مكة وطاف طواف الركنإذا حل

 ٤٠٨................................................................وهذا الرمي والذبح واحللق والطواف يسن ترتيبها
 ٤١١..............................................................................بقى وقت الرمي إىل آخر يوم النحري

 ٤١٦...........................................................................لق والطواف والسعي ال آخر لوقتهااحل
 ٤٢٠.....................................................ه باقي املحرماتثاين, وحل بإذا فعل الثالث حصل التحلل ال

 ٤٢٢..................................................................... إىل  منى بات هبا ليلتي الترشيقإذا عاد: ٌفصل
 ٤٢٣.........................................................ٍل مجرة سبع حصياتٍرمي كل يوم إىل اجلمرات الثالث ك

 ٤٢٤....................................................................فرحتى غربت وجب مبيتها ورمى الغدإن مل ين
 ٤٢٩..........................................................................خل رمي أيام الترشيق بزوال الشمسيد

 ٤٣٦................................................................................السنة أن يرمي بقدر حىص اخلذف
 ٤٣٧...................................................................................ال يشرتط بقاء احلجر يف املرمى
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 ٤٣٧...............................................................................ًوال كون الرامي خارجا عن اجلمرة
 ٤٤١...........................................................................باقي األيام إذا ترك رمي يوم تداركه يف 

 ٤٥٦..........................................................................ثالث حصيات: ملذهب يف تكميل الدما
 ٤٦١............................................................................إذا أراد اخلروج من مكة طاف للوداع

 ٤٧٥...............................................................فعاد قبل مسافة القرصإن أوجبناه فخرج بال وداع, 
 ٤٨٦.......................................................... بعد فراغ احلج اهللا عليه وسلم صىل زيارة  قربرسول اهللا 

 ٥١٠.........................................  .......السعي والوقوف والطواف  اإلحرام:ةأركان احلج مخس:فصل
 ٥٠٦..........................................................................ًوى الوقوف أركان يف العمرة أيضاما س

 ٥٣٠.....................................................................................التمتع :  األول أوجه النسك
 ٥١٥.........................................امليقات, ويعمل عمل احلج فيحصالنالقران بأن حيرم هبام من : الثاين: قال

ً, ثم بحج قبل الطواف كان قارناٍلو أحرم بعمرة يف أشهر احلج ٍ....................................................٥١٨ 
 ٥٣٣..................................................................................................: التمتعط ورش

 ٥٧٠.........................................................................سرت الرأس:  األولباب حمرمات اإلحرام
 ٥٨٦............................................................................استعامل الطيب يف ثوبه أو بدنه: الثاين

 ٦٠٢...............................................................................ال يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي
 ٦٠٢....................................................................................إزالة الشعر, أو الظفر: الثالث
 ٥٣١....................................................................................................اجلامع: الرابع
 ٦٣٠..........................................................................:يف اآلثار الواردة يف مجاع املحرم: ٌفصل

 ٦٥٣................................................................................................. لصيد: اخلامس
 ٦٦١......................................................................................................صيد احلرم

 ٦٩٣..................................................................................ما ال نقل فيه حيكم بمثله عدالن
 ٦٩٩.......................................................................................... القيمة فيه:ما ال مثل له

 ٧٠٠............................................................................... قطع نبات  احلرم الذي ال يستنبت
 ٧٠٤.......................................................................................صغرية وال الشجرة الكبرية

 ٧٠٥..................................................................................................املستنبت حكم 
 ٧٠٧..........................................................................علف البهائم وللدواء لحلرم ا أخذ نبات
 ٧٢٠......................................................................................................دم الفوات

 ٧٢١..........................................................خيتص بزمانالدم الواجب بفعل حرام أوترك واجب ال 
ٍأفضل بقعة   ٧٢٥......................................................................لذبح املعتمراملروة, واحلاج منى ُ

 ٧٢٦..................................................................................... وقت األضحية  اهلديوقت
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ٍطواف وسعي وحلق, وفيهامل بمن فاته احلج حتل ٍ ٍ.................................................................٧٦٩ 
 ٧٧١.........................................................................................................عليه دم 
 ٧٧٤........................................................................................................اءوالقض

  


